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1 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (ST). 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury;   

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: sieci techniczne, budowle ziemne, zbiorniki, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe. 
obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki,    
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,  
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania, 
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć projekt budowlano-wykonawczy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu,  
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,  
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,  
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową, 
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, 
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drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu,   
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę,  
laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót,  
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,  
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej,  
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych,  
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji,  
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz.U.UE.L.2002.340.1  z 16.12.2002 r., ze zm.),  
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu, 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,  
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji,  
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych,  
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót, 
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Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.   
1.5.2 Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy.     
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy. 
 
1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,   
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

       5 



Nazwa inwestycji: Boisko sportowe oraz zagospodarowanie działki nr 351/1 Zespołu Szkół nr 1 w 
Swarzędzu, Os. Mielżyńskiego 5a ; obr. 001 Swarzędz, działka nr ewid.  351/1, części działek 
3144/3, 3142/49, 3145/21, 3147/22  

 
1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.5.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2 MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót.   
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (ST). 
 
 
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3 SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.   
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4 TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT  
• Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

1. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
2. projekt organizacji budowy,  
3. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.  

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.  

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

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

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),   

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia 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, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3 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. 
 
7.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
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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 poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego.  
 
7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).  
Dokumenty zostaną szczegółowo określone w umowie.  
 
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ustalenia ogólne 
Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie.  

 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
  

Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

ze zm.).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266).  
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620).  
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1351 ze 

zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze 

zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.). 

Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., poz. 1650 ze zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963). 

 

Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-         

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanych w obrębie placu budowy. 
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
 
1.4. Określenia podstawowe  

• Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych określa dokumentacja, która powinna 
zawierać: 

– rzuty i przekroje obiektów,  
– plan sytuacyjno-wysokościowy, 
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,  
– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, 
nasypu itp.).  

• Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 

• Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
• Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
• Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
• Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 

nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; 
mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wy-
buchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.  

• Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego.  

• Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.  

• Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem.  

• Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

I s = 
p

d 
p

ds 
 
gdzie: 

pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  
pds –maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służą-ca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] 
(Mg/m3).  

• Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

 

U = 

d
60 

d
10 
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gdzie:  

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).  
• Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i 

literatury technicznej:   
– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,  
– laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, nie-

zbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót,  

– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy,  

– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy.     
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
 
1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 
1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,  
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)                                    lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c. możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
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1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
ich zakończenia przez Inspektora nadzoru).  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2 MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów (gruntu)  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. 
 
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub 
szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót.             
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach umowy. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4 Zasady wykorzystania gruntów  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora nadzoru.  
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 
3 SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.   
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST 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 on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4 TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2 Transport gruntów  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu  
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.   
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania.  
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 
3 cm. 
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Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
5.3 Odwodnienia robót ziemnych  
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4 Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
6.1.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
1) część ogólną opisującą: 

a) organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,  
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
c) bhp, 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru, 

i)    część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
j) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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k) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
l) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,  
m) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

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

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

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

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi 
ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
 
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

1. Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

2.  Sprawdzenie jakości wykonania robót. 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 
 
6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

1)  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

2)  Szerokość wykopu ziemnego.  
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm. 

3) Rzędne wykopu ziemnego. 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm 
lub +1 cm. 

4)  Pochylenie skarp.  
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

5)  Równość dna wykopu.  
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6) Równość skarp. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 10 cm. 
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  Tablica 3 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

   

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
  

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m oraz 
w punktach wątpliwych 2 Pomiar szerokości dna wykopu  

   

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu  
 ziemnego  
   

4 
Pomiar spadu podłużnego 
powierzchni wykopu 

 

 
   

5 Pomiar równości powierzchni wykopu  
   

6 Pomiar równości skarp  
   

   
 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały, niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na 
własny koszt.  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7 ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1 Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
 
7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca do Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 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, ST i uprzednimi ustaleniami. 
7.3 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
7.4 Odbiór ostateczny robót 
 
7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz 
Zamawiającego.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.   
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
poprawkowych.   
7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Zasady odbioru robót zostaną szczegółowo określone w umowie.  
 
 
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ustalenia ogólne 
Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie.  
 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
1. PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe.  
3. PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
 
Inne dokumenty  
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963).  

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. poz. 401). 
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1 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  
– pielęgnacją betonu. 
 
1.4 Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej:  
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 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 zamrażania i odmrażania próbek betonowych.  
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. 
Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).  
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12300-3:2001. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2 MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2 Składniki mieszanki betonowej 
1)  Cement 
• Wymagania i badania 
Do wykonania betonów klasy B30 i B40 powinien być stosowany cement portlandzki CEM I (bez 
dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane 
cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 
 

     3 



Nazwa inwestycji: Boisko sportowe oraz zagospodarowanie działki nr 351/1 Zespołu Szkół nr 1 w 
Swarzędzu, Os. Mielżyńskiego 5a ; obr. 001 Swarzędz, działka nr ewid.  351/1, części działek 
3144/3, 3142/49, 3145/21, 3147/22  

  
– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%, 
– zawartość alkaliów do 0,6%, 
– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 
– zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%, 
– zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%.  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę 
obejmującą:  

– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3  

– sprawdzenie zawartości grudek cementu niedających się rozgnieść w palcach i 
nierozpadających się w wodzie. 

Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 
– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 
– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 
– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm  

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, większej 
niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w 
wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W 
przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być 
użyty 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);  

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach).  

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 
zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 
nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych.  

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2) Beton 
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 oddzielnie składowane, na umocnionym i czystym podłożu 
w sposób uniemożliwiający mieszanie się.  
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. 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 niż:  
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,  
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania. 
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Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.  
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 
placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.  
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia:  

• dla grysów granitowych – do 16%, 
• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,  
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
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÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,  
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) 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, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,  
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanie-czyszczeń 
obcych,  
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub 
PN-EN 933-10:2002.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.  
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 
PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania 
receptury roboczej betonu. 
3)  Woda  
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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4)  Domieszki i dodatki do betonu  
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
– napowietrzająco-uplastyczniających,  
– przyśpieszająco-uplastyczniających.  
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 
2.3 Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,  
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-
1:2003,  
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby 
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 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 niż 42% 
przy kruszywie grubym do 16 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 różną, 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 należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 
w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze 
stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 
można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.  
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B-25 i B-30, 
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B-35 i wyższych.  
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-
1:2003 nie powinna przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 
do 16 mm,  
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
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Dopuszcza się dwie metody badania: 
– metodą Ve-Be, 
– metodą stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 
normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem 
Ve-Be.  
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego. 
 
2.4 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych  
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki:  
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.   
2.5 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych  
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno 
być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 
większej niż 10.  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3 SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
 
4 TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Transport cementu i przechowywanie cementu  
• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.  
• Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy 

na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002.  
• Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania 
cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane 
zgodnie z PN-EN 197-1:2002.  

•Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy 
zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 

 



4.3 Magazynowanie kruszywa  
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach 
zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem 
innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 
 
4.4 Ogólne zasady transportu masy betonowej  
• Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi segregacji ani zmian w 

składzie masy w stosunku do stanu początkowego.  
Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.  

• Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 
4.5 Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi  
Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących 
warunków: 

– masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej 
– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s  
– kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° 

przy transporcie w dół  
– przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy 
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty 
materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty 
deskowań i rusztowań. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 
nadzoru) obejmującej: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badań.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem,  
–czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
06251.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru. 
 
5.3 Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane 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. 
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Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 
cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy,  
– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy 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,  
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,  
– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s.,  
– 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 należy ustalić doświadczalnie 
tak, aby nie powstawały martwe pola.  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, 
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 
powierzchni elementu.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie 
wodą.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku 
przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.4 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5 st. C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
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pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. 
C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna 
być wyższa niż 35 st. C.  
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 
5.5 Pielęgnacja betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
5.6 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, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
 
6.2 Badania kontrolne betonu  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:  
– 1 próbka na 100 zarobów, 
– 1 próbka na 50 m3 betonu, 
– 3 próbki na dobę, 
– 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż od 28 dni. 
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Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 
normą PN-EN 206-1:2003. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 
sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 
okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.  
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni.  
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu 
po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy 100 mm.  
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy 
PN-EN 206-1:2003. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie 
inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować:  
– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 
 

  Rodzaj badania 
Metoda badania 
według 

Termin lub 
częstość badania 

    

SKŁADNIKI 1) Badanie cementu  Bezpośrednio przed 
BETONU czasu wiązania PN-EN 196-3:2006 użyciem każdej 

 stałość objętości j.w. dostarczonej partii 
 obecności grudek PN-EN 196-6:1997  
 wytrzymałości PN-EN 196-1:2006  
 2) Badanie kruszywa  j.w. 
 składu ziarnowego PN-EN 933-1:2000  
 kształtu ziaren PN-EN 933-3:1999  
 zawartości pyłów PN-EN 933-9:2001  
 zawartości zanieczyszczeń PN-EN 933-7:2000  
 wilgotności PN-EN 1097-6:2002  
    
 3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczęciu robót 
   i w przypadku 
     stwierdzenia 
   zanieczyszczenia 
 4) Badanie dodatków i PN-EN 480 i Aprobata  
 domieszek Techniczna  
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Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003: 

 Rodzaj badania  
Metoda badania 
według 

Termin lub częstość 
badania  

MIESZANKA Urabialność PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu robót 
BETONOWA    

 Konsystencja j.w. Przy projektowaniu 
   recepty i 2 razy 
   na zmianę roboczą 
 Zawartość powietrza j.w. j.w. 

BETON 1) Wytrzymałość na j.w. Po ustaleniu recepty 
 ściskanie na próbkach  i po wykonaniu każdej 
   partii betonu 
 2) Wytrzymałość  W przypadkach 
 na ściskanie PN-B-06261 technicznie 
 – badania nieniszczące  uzasadnionych 
 3) Nasiąkliwość PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 
   3 razy w okresie 
   wykonywania konstrukcji 
   i raz na 5000 m3 betonu 
 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 
    
 5) Przepuszczalność wody j.w. j.w. 
    
 

6.3 Kontrola deskowań.   
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z: 
– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 
– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.  
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny 
być: 
– klasy drewna i jego wady (sęki), – szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych 
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.  
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie 
technologicznym deskowań: 
a) rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm,  
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
c) różnice w grubości desek ± 0,2 cm, 
d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, 
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 
– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż – 0,5 cm,  
– + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm,  
– - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm.  

 
7 ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
7.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie 
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową).  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do ponownego 
odbioru.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
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7.3 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy.   
7.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.   
Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 
wykonania konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
konstrukcji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego,  

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany 
jest usunąć wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
• ocenę wyników badań,  
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem.  

 
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ustalenia ogólne 
Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie.  

 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku.  
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 – jw. – PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.  
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody pobierania 
próbek.  
PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody pomniejszania 
próbek laboratoryjnych. 
PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 – jw.  
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PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie 
podstawowe i wzorcowanie.  
PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje 
powtarzalności i odtwarzalności. 
PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczenie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewowa.  
PN-EN 933-1:2000/A1:2006 – jw. –  
PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: Oznaczenie składu 
ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 
PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu 
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 
PN-EN 933-3:1999/A1:2004 – jw. –  
PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziaren – Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczenie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 
kruszyw grubych.  
PN-EN 933-5:2000/A1:2005 – jw. – 
PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw. 
PN-EN 933-6:2002/AC:2004 – jw. –  
PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczenie 
zawartości muszli – Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 
PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego.  
PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym.  
PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). PN-EN 1097-
3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3:  
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 
PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 – jw. – 
PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 – jw. – 
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 – jw. – 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 12620:2004/AC:2004 – jw. –  
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 
PN-EN 934-2:2002/A1:2005 – jw. – 
PN-EN 934-2:2002/A2:2006 – jw. – 
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.  
PN-EN 480-1:2006(u) – jw. – 
PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie 
czasu wiązania. 
PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: 
Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5:  
Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w 
podczerwieni. 
PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie 
umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
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PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12:  
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. 
Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 – jw. – 
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 – jw. – 
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 – jw. – 
PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie,  
ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące – 
Oznaczanie liczby odbicia. 
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 – jw. – 
PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej.  
PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali 
ultradźwiękowej. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez 
zastąpienia) 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania. 
PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.  
PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. PN-M-
47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział i główne 
parametry.  
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania stojakowe z 
rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. PN-
EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i 
rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur – Wymagania i metody badań. PN-B-03163-1:1998 
Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Terminologia.  
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Wymagania. 
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Badania.  
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 
jakości. 
Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r., poz. 155). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). 
Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 
CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB nr 
240/82. 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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1 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w 
budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 
konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych z: 

a) przygotowaniem zbrojenia,  
b) montażem zbrojenia, 
c) kontrolą jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje  
szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą 
obiektów. 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.  
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7. 
 
2 MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
1) Stal zbrojeniowa 

• Asortyment stali zbrojeniowej  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-
84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b.  

• Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr 
AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm  8÷10 
– granica plastyczności Re (min) w MPa  500 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa  375 
– wydłużenie (min) w %  10 
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących 
parametrach: 
-     średnica pręta w mm                                                        6÷32 
-     granica plastyczności Re (min) w MPa                            355 
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– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa  295 
– wydłużenie (min) w %  20 
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących 
parametrach:   
– średnica pręta w mm  5,5÷40 
– granica plastyczności Re (min) w MPa  240 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa  200 
– wydłużenie (min) w %  24 
– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty  okrągłe  gładkie  ze  stali  gatunku  St0S-b  wg  normy  PN-H-84023  o  następujących  
parametrach:   
– średnica pręta w mm  5,5÷40 
– granica plastyczności Re (min) w MPa  220 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 
– wydłużenie (min) w %  22 
– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu.  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 

• Wymagania przy odbiorze  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
mają być podane: 
–  nazwa wytwórcy, 
–  oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
–  numer wytopu lub numer partii, 
–  wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
–  masa partii, 
–  rodzaj obróbki cieplnej.  
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 
dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
–  znak wytwórcy, 
–  średnica nominalna, 
–  znak stali, 
–  numer wytopu lub numer partii, 
–  znak obróbki cieplnej. 

2) Drut montażowy 
Do montażu prętów  zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego.  
3) Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3 SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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4 TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2 Transport materiałów  
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2 Organizacja robót  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.3 Przygotowanie zbrojenia  
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
• Czyszczenie prętów  
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.  
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.  
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów.  
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.  
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
• Prostowanie prętów  
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
• Cięcie prętów zbrojeniowych  
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
• Odgięcia prętów, haki  
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 
normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 
położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można 
wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20d. 
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Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na 
ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.4 Montaż zbrojenia 
• Wymagania ogólne  
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej 
nalotem niełuszczącej się rdzy.  
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.  
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
–  0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
–  0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
–  0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
–  0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
–  0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
• Montowanie zbrojenia  
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, 
przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.  
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem.  
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
–  sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
–  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
–  sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
–  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
–  próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
–  próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.  
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu.  
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej. 
Usytuowanie prętów:  
– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 

zmniejszenia grubości otuliny, 
–  rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
–  odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
–  długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
–  miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
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Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 
przekroju poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%,  
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby 

na tym pręcie, 
–  różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
–  różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
 
7 ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
 
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie.  
 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991  
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ 
/AK:1998/Ap1:1999  
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27, 2. BI 8/92 poz. 38 
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 
Inne dokumenty i instrukcje  
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających pod 
nawierzchnie 
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w pt.1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odcinających stanowiących część podbudowy pomocniczej pod 
nawierzchnie-wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie pod 
boiska 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2 MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2 Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:  
− piasek 
 
2.3 Wymagania dla kruszywa  
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

D 

15  ≤ 5   
gdzie:  
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.  
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. b) 
zagęszczalności, określony zależnością: 

U = 
d

 60  ³ 5 d
 10  

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości,  
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.  
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.  
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny 
spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.  
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11112 [4]. 
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2.4 Wymagania dla geowłókniny  
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny 
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 
2.5 Składowanie materiałów 
 
2.5.1 Składowanie kruszywa  
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego 
okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3 SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4 TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2 Transport kruszywa  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2 Przygotowanie podłoża  
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST „Roboty ziemne” oraz 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.  
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach.  
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 
odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze warstwy poprzedniej.  
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
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Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania.  
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni.  
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
5.4 Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej  
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie.  
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej 
z geowłóknin.  
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3 
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny 
posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 
  
6.3 Badania w czasie robót 
 
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 
 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów badań i pomiarów  

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
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2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
   

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
   

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla   

  pozostałych dróg 
   

6 Ukształtowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
 planie *) autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
  pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
  w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
  nie rzadziej niż raz na 400 m2 

  Przed odbiorem: 
  w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 

  m2 

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

 wilgotność kruszywa nie rzadziej niż raz na 600 m2 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.3.2 Szerokość warstwy  
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm. 
 
6.3.3 Równość warstwy  
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].  
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.3.4 Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%. 
 
6.3.5 Rzędne wysokościowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
 
6.3.6 Grubość warstwy  
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 
+1 cm, -2 cm.  
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
należy mierzyć łączną grubość tych warstw.  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.3.7 Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8]   
nie powinien być mniejszy od modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie 
powinna być większa od 2,2. 
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Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 
  
7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.   
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie.  
 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1 Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17           Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
  drogowych . Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
  drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
  drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02       Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  
7. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
9.2 Inne dokumenty  
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem 
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986 
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1 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i 
obejmują ST: Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą 
wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w ST 00.00 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2 MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2 Rodzaje materiałów  
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano 
w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: - Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie,  
2.3 Wymagania dla materiałów  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3.1 Uziarnienie kruszywa  
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej  

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

 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.3.2 Właściwości kruszywa  
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
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Tablica 1. 

 
        Wymagania    

Lp. Wyszczególnienie 
 Kruszywa Kruszywa łamane 

Żużel 
 

 naturalne   Badania           

  właściwości     Podbudowa   według 
      zasad- pomoc- zasad- pomoc- zasad- pomoc-  
      nicza nicza nicza nicza nicza nicza  

1 Zawartość ziarn mniejszych niż od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714 
 0,075 mm, % (m/m)   do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12 -15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), 
5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 
 nie więcej niż    -15 [3]           

3 Zawartość ziarn nieforemnych  
35 45 35 40 - - 

PN-B-06714 
 %(m/m), nie więcej niż   -16 [4]          

4 Zawartość zanieczyszczeń        
PN-B-04481 [1]  organicznych, %(m/m), nie  1 1 1 1 1 1    

 więcej niż            
5 Wskaźnik  piaskowy  po  pięcio- 

od 30 od 30 od 30 od 30 
  

BN-64/8931  krotnym zagęszczeniu metodą I - - 
 lub II wg PN-B-04481, %   do 70 do 70 do 70 do 70   -01 [26] 
          

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles        
 a)  ścieralność całkowita po       
 pełnej liczbie obrotów, nie więcej 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714 
 niż           -42 [12] 
 b) ścieralność częściowa po 1/5 30 40 30 35 30 35  
 pełnej liczby obrotów, nie więcej        
 niż            

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 
2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-06714 
 niż     -18 [6]            

8 Mrozoodporność, ubytek masy       PN-B-06714 
 po 25 cyklach zamraża-  5 10 5 10 5 10 -19 [7] 
 nia, %(m/m), nie więcej niż         

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 

       PN-B-06714 
        -37 [10]  

zawy  łącznie, %  (m/m), nie - - - - 1 3  PN-B-06714  

więcej niż 
          

           -39 [11]             

10 Zawartość związków siarki w      
PN-B-06714  przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4  

-28 [9]  więcej niż           
            

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki        
 kruszywa, %, nie mniejszy niż:         
 a) przy zagęszczeniu IS   1,00  80 60 80 60 80 60 PN-S-06102 
 

b) przy zagęszczeniu IS   1,03 
 

[21]   

120 - 120 - 120 -        

 
 
 
2.3.3 Materiał na warstwę odsączającą 

 
Na warstwę odsączającą stosuje się: 
− żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],  
− piasek wg PN-B-11113 [16]. 

 
2.3.4 Materiał na warstwę odcinającą 

 
Na warstwę odcinającą stosuje się: 
− piasek wg PN-B-11113 [16],  
− miał wg PN-B-11112 [15],  
− geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

 
2.3.5 Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],  
− wapno wg PN-B-30020 [19],  
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23],  
− żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
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Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
 
2.3.6 Woda 
 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
 
3 SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
 
4 TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2 Transport materiałów  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem.  
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].  
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2 Przygotowanie podłoża   
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
 

D 15
 

 
d

 85 ≤ 5 (1) 
w którym:  
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach,  
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 
 

d 50
 

 
O

 90 ≤ 1,2 (2) 
w którym: 
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d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoża, w milimetrach,  
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 

zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być 
podawana przez producenta geowłókniny. 

 
5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 
 
5.4 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
stateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 
być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.5 Odcinek próbny  
Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 
właściwy,  
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu,  
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia.  
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.6 Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6 Kontrola jakości robót 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2 Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej 
ST. 
 
6.3 Badania w czasie robót 
 
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
 

  Częstotliwość badań 
  

Minimalna 
Maksymalna 

  

powierzchnia 
Lp. Wyszczególnienie badań liczba badań podbudowy 
  na dziennej przy-padająca   

działce   na jedno   

roboczej   badanie (m2)    

1 Uziarnienie mieszanki   
  

2 600 2 Wilgotność mieszanki   
    

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
   

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i przy 
każdej zmianie kruszywa   

    

 
6.3.2 Uziarnienie mieszanki 
 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
 
6.3.3 Wilgotność mieszanki 
 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
 
6.3.4 Zagęszczenie podbudowy 
 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia.  
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej 

niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru.  
 
6.3.5 Właściwości kruszywa 
 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inspektora Nadzoru 
 
6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w 
tablicy 3. 
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Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
   

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
   

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

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
   

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
   

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
   

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
   

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
  w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
  rzadziej niż raz na 400 m2 

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

8 Nośność podbudowy:  
 - moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
 - ugięcie sprężyste co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 
   

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

punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2 Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.   
6.4.3 Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,  
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5 Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6 Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża  
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 
5 cm. 
 
6.4.7 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
6.4.8 Nośność podbudowy 
 
− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,  
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
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Tablica 4. Cechy podbudowy 
 

  Wymagane cechy podbudowy  
Podbudowa      
z kruszywa o Wskaźnik 

Maksymalne ugięcie sprężyste 
Minimalny moduł odkształ- 

wskaźniku zagęszczenia cenia mierzony płytą o średnicy 
wnoś nie IS  nie pod kołem, mm 30 cm, MPa 

  

mniejszym mniejszy niż     
niż, %  40 kN 50 kN od od drugiego 

  

pierwszego obciążenia E2     

    obciążenia E1  

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

      

 

6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2 Niewłaściwa grubość podbudowy 
 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3 Niewłaściwa nośność podbudowy 
 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru.  
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.   
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie.  
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9 Przepisy związane 
 
           Normy  
           PN-B-04481  

PN-B-06714-
12 

 
PN-B-06714-15 
PN-B-06714-16 
PN-B-06714-17 
PN-B-06714-18  
PN-B-06714-19 

 
PN-B-06714-26 

 
PN-B-06714-28 

 
PN-B-06714-37 

 
PN-B-06714-39 

 
PN-B-06714-42 

 
PN-B-06731 

 
PN-B-11111 

 
PN-B-11112 

 
PN-B-11113 

 
PN-B-19701 

 
PN-B-23006  
PN-B-30020 
PN-B-32250 
PN-S-06102 

 
 

 
 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
metodą bromową  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 
 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
żelazawego 
 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 
bębnie Los Angeles  
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i 
drogowe. Badania techniczne  
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka  
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych  
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek  
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 
Kruszywo do betonu lekkiego  
Wapno 
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

PN-S-96023 
 

PN-S-96035  
BN-88/6731-08  
BN-84/6774-02 

 
BN-64/8931-01 
BN-64/8931-02 

 
BN-68/8931-04 

 
BN-70/8931-06 

 
BN-77/8931-12 

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia  
kamiennego 
Popioły lotne 
Cement. Transport i przechowywanie  
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 
nawierzchni drogowych  
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą  
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 
ugięciomierzem belkowym 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 
który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  
Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 
m.  
Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.  
Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nieprzeznaczonych do komunikacji.  
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi.  
Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.4. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.5. 
 
2 MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
„Wymagania ogólne” [9] pkt 2. 
 
2.2 Betonowa kostka brukowa 
 
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania 

1. odmiana:  
     kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej        

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm,  
2. barwa: kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta,  

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,  
c) grubość:  60mm lub 80 mm  

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.  
Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi 
krawędziami górnymi. 
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2.2.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym  
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w 
tablicy 1. 

 

Lp. Cecha 
Załącznik   

Wymaganie 
  

normy     
         

1 Kształt i wymiary         
          

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od C  Długość Szerokość Grubość  Różnica 
 zadeklarowanych wymiarów kostki,        pomiędzy 
 grubości        dwoma 
 < 100 mm   ± 2 ± 2 ± 3  pomiarami 
 ≥ 100 mm   ± 3 ± 3 ± 4  grubości, tej 
         samej kostki, 
         powinna być ≤ 3 
         mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania C   Maksymalna (w mm) 
 (jeśli maksymalne wymiary kostki    wypukłość   wklęsłość 
 > 300 mm), przy długości pomiarowej         
 300 mm    1,5   1,0 
 400 mm    2,0   1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne         
      

2.1 Odporność na D  Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 
 zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli   kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 
 odladzających (wg klasy 3, zał. D)   kg/m2      

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy F  Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy 
 rozłupywaniu   pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 
    wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 
    250 N/mm długości rozłupania   

2.3 Trwałość (ze względu na F  Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) 
 wytrzymałość)   jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 
    normalna konserwacja     

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 G i H   Pomiar wykonany na tarczy 
 oznaczenia H normy)   szerokiej ściernej,    Böhmego, 
    wg zał. G normy –  wg zał. H mormy – 
    badanie podstawowe  badanie alternatywne 
     ≤ 23 mm  ≤20 000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I  a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana 
    lub polerowana – zadawalająca odporność, 
    b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
    odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 
    zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg 
    zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania 
    tarcia)      

3 Aspekty wizualne         
    

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 
   i odprysków,     
   b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
   dwuwarstwowych,     
   c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
   producent powinien opisać rodzaj tekstury, 
   b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
   porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez 
   odbiorcę,      

3.3 Zabarwienie (barwiona może być  c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
 warstwa ścieralna lub cały element)  zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami 
   we właściwościach surowców i zmianach warunków 
   twardnienia nie są uważane za istotne 
 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się 
stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek 
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i 
barwników organicznych). 
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2.2.3 Składowanie kostek 
 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię - mieszankę cementu i piasku w 

stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 
[4], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody 
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],  

b) do wypełniania spoin 
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,  
- piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112 [3], 

 
2.4 Krawężniki, obrzeża i ścieki 
a) krawężniki betonowe 
b) obrzeża betonowe 
 
2.5 Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
a) pod chodniki 10cm pospółki,  
b) pod wjazd 20cm tłucznia. 

 
3 SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne” [9] pkt 3. 

 
4 TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” [9] pkt 4. 
 
4.2 Transport materiałów do wykonania nawierzchni  
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” [9] pkt 5. 
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5.2 Podłoże i koryto  
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 
 
5.3 Konstrukcja nawierzchni  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
• wykonanie podbudowy,  
• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),  
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  
• ułożenie kostek z ubiciem,  
• zasypka spoin piaskiem  
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  
• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
5.4 Podbudowa  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
 
5.5 Obramowanie nawierzchni  
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
 
5.6 Podsypka  
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 
grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi.  
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 
20 m.  
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.7 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
5.7.1 Ułożenie nawierzchni z kostek  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz 
różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
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Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z 
wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek 
wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w 
odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi 
być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.  
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się.  
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 
mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie 
równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, 
wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami 
tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
 
5.7.2 Ubicie nawierzchni z kostek  
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą 
być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.  
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
5.7.3 Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.  
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego 
kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni.  
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
 
5.7.4 Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.  
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 
3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy  
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” [9] pkt 6. 
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6.2 Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

Lp. 
 Wyszczególnienie 

Częstotliwość badań 
Wartości 

 badań i pomiarów dopuszczalne    
    
   

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

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4 
3 Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 [19]; D- 

 nawierzchni 08.05.00 [20]  
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Bieżąca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6; odchyłki 

 liniowym lub metodą niwelacji) dziennej działki roboczej: grubości, od projektowanej 
   spadków i cech konstrukcyjnych w grubości ±1 cm 
   porównaniu z dokumentacją  
   projektową i specyfikacją  

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki  
 a) zgodność z dokumentacją Sukcesywnie na każdej działce - 
 projektową roboczej  
 b) położenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich punktach Przesunięcie od osi 
 (sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 
    2 cm 
 c) rzędne wysokościowe Co 25 m w osi i przy krawędziach Odchylenia: 
 (pomierzone instrumentem oraz we wszystkich punktach +1 cm; -2 cm 
 pomiarowym) charakterystycznych  
 d)  równość w profilu podłużnym (wg Jw. Nierówności do 8 mm 
 BN-68/8931-04 [8] łatą czterometrową)   
 e) równość w przekroju Jw. Prześwity między łatą 
 poprzecznym (sprawdzona łatą  a powierzchnią do 
 profilową z poziomnicą i pomiarze  8 mm 
 prześwitu klinem cechowanym oraz   
 przymiarem liniowym względnie   
 metodą niwelacji)   
 f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchyłki od 
 metodą niwelacji)  dokumentacji 
    projektowej do 0,3% 
 g) szerokość nawierzchni Jw. Odchyłki od 
 (sprawdzona przymiarem liniowym)  szerokości 
    projektowanej do ±5 
    cm 
 h) szerokość i głębokość wypełnienia W 20 punktach charakterystycznych Wg pktu 5.7.5 
 spoin i szczelin (oględziny i pomiar dziennej działki roboczej  
 przymiarem liniowym po wykruszeniu   
 dług. 10 cm)   
 i) sprawdzenie koloru kostek Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
 i desenia ich ułożenia  projektowej lub 
    decyzji Inżyniera 
     
 
6.3 Badania wykonanych robót  
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
tablicy 3. 
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

   

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego Wizualne sprawdzenie jednorodności 
 nawierzchni, krawężników, obrzeży, wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 
 ścieków kostek, spękań, plam, deformacji, 
  wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 
 planie 25 m i w punktach charakterystycznych 
  (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 
  5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i Co 25 m i we wszystkich punktach 
 poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość charakterystycznych (wg metod 
  i dopuszczalnych wartości podanych w 
  tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin Wg pktu 5.5 i 5.7.5 
 w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami,  
 obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie  
 spoin i szczelin  

 

7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.   
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie.  

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 
PN-EN 1338:2005   Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
PN-88 B/32250Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie 
BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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1 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni sportowych na 
projektowanych boiskach 
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Nawierzchnie sportowe przewidziano na boiskach 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2 MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Nawierzchnia boiska.  
Projektuje się nawierzchnię – sportową: trawę syntetyczną na warstwie stabilizacyjno- 
elastycznej.  
System składający się z trawy syntetycznej zasypywanej piaskiem kwarcowym i granulatem 
gumowym SBR o wys. 40mm oraz z maty elastycznej typu e-layer o gr. 22mm, o wysokim 
poziomie amortyzacji wstrząsów. 
 
Warstwa wykończeniowa: wykładzina (trawa piłkarska) ułożona i zamocowaną zgodnie z 
instrukcją  
Parametry trawy piłkarskiej o wys. 40mm: 
wys. włókna – 40 mm 
rodzaj włókna – monofilowe, PE, podwójna spirala w kształcie C 
liczba pęczków – min. 8.800/m2 
liczba włókien – min. 105.000/m2 
waga całkowita – min. 2300 g/m2  
waga włókna – min. 1000 g/m2 
grubość włókna – min. 360 mikronów 
dtex – min. 13.000  
siła potrzebna do wyrwania pęczka – min. 57N 
przepuszczalność wody dla systemu –980 mm/h 
 
Włókna sztucznej trawy należy zasypać warstwą suszonego i sortowanego piasku 
kwarcowego a następnie granulatem gumowym wg, poniższego przykładowego 
zestawienia: 

- frakcja piasku 0,4-0,8 mm, ilość do zasypania: 12 kg / m2 +/– 10%.  
- granulat gumowy o frakcji 0,5-2,5 mm, ilość 8 kg 
Wykładzinę należy zainstalować na podkładzie typu e-layer (granulat gumowy SBR 
połączony lepiszczem poliuretanowym) o gr. min. 22mm układanym za pomocą rozkładarki 
mas poliuretanowych. 
Linie na boisku wykonać poprzez wycięcie pasów wykładziny (sztucznej trawy) i wklejenie 
pasów w kolorze białym. Wykonać linie o szerokości 8 cm. Warstwy systemu układać na 
podbudowie z kruszywa i piasku (rys5P) 
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3 SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
 
4 TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2 Nawierzchnie  
Kładzenie sztucznej trawy na boiskach sportowych zazwyczaj zajmuje od dwóch do sześciu 
tygodni. W zależności od sportu i planowanej eksploatacji, wyboru dokonać należy między 
określonymi rodzajami podłoża, wypełnienia (piasek, guma) oraz włókien sztucznej trawy. 
Każde boisko sportowe ze sztucznej trawy wykonywane jest na wymiar. Proces nakładania 
trawy sztucznej można opisać w 5 głównych krokach:  
1. Wykopanie terenu 
2. Wykonanie podłoża przepuszczającego wodę  
3. Rozwinięcie rolek z ze sztuczną trawą i jej montaż 
4. Wypełnienie piaskiem i/lub gumą (infill) 
5. Boisko ze sztucznej trawy jest gotowe i można na nim grać 
Aby nawierzchnia poliuretanowa służyła użytkownikom przez długi czas, spełniając wszystkie 
obowiązujące wymagania, musi być instalowana w odpowiednich warunkach. Podbudowa 
musi być odpowiednio oczyszczona i osuszona (maksymalna dopuszczalna wilgotność 
wynosi 4 %), zakres temperatury powietrza od +10 do +25 st. C., brak opadów 
atmosferycznych. 
5.3 Pielęgnacja 
KONSERWACJA SZTUCZNEJ TRAWY  
Sztuczna murawa jest łatwa w utrzymaniu. Trawę sztuczną należy regularnie szczotkować, 
usuwać z niej odpadki i liście, i ewentualnie dosypywać piasku. Zalecane jest okresowe 
przeprowadzanie kontroli w trakcie eksploatacji obiektu oraz regularną profesjonalną 
konserwację – taką jak usuwanie wypełnienia, obróbka warstwy zewnętrznej oraz 
ewentualne naprawy.  
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.   
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie.  

 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  
3. PN-R-67023Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  
4. PN-R-67030Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01   Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01   Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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1 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót 
polegających na dostawie i montażu wyposażenia meblowego i sprzętowego. Specyfikacja 
techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w 
robót. 
 
1.2 Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Wyposażenie siłowni, toru przeszkód oraz boiska. 
 
1.3 Prace towarzyszące i tymczasowe  
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami montażu i opracować projekt montażu 
uwzględniający te warunki . 
 
1.4 Nazwy i kody : 
a/ grupa robót – Wykonywanie instalacji budowlanych – kod 45300000,  
b/ klasa robót – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - kod 45340000 
c/ kategoria robót – Instalacje mechaniczne 45350000-5 Instalacje mechaniczne 
 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2 MATERIAŁY  
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy, 
normami i poleceniami Zamawiającego. W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy wykonawca 
przedstawi zamawiającemu materiały wystawione przez producenta wyposażenia. 
 
Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy ( bramki, chorągiewki) 
Na boisku należy zamontować dwie bramki i sześć chorągiewek. 
Bramki - należy zamontować bramki o wymiarach: wysokość 2m x szerokość 5m. Projektuje się 
przenośne, wykonana zgodnie z przepisami PZPN i FIFA,  
Światło bramki (profile nadające bramce głębokość - z profilu aluminiowego (120x100) o przekroju 
owalnym, z wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom.  
Szkielet bramki ( rama frontowa) z rury stalowej o średnicy 35 mm, zabezpieczony antykorozyjnie 
poprzez cynkowanie ogniowe, malowanie proszkowe, kolor biały.  
Szkielet mocowany do światła za pomocą stalowych, cynkowanych galwanicznie łączników.  
Bramka mocuje się do podłoża za pomocą stalowych, cynkowanych szpilek o długości 50 cm.  
Wypełnienie bramki stanowi siatka biała polietylenowa o oczku 10 cm x 10cm. 
Chorągiewki  
W narożach oraz w połowie dłuższych boków boiska należy zamontować chorągiewki.  
Należy zastosować chorągiewki uchylne, metalowe ze sprężyną.  
Długość 160 cm, długość szpikulca 30 cm, chorągiewka 38cm x 32 cm. 
Piłkochwyt  
Zaprojektowano system złożony z konstrukcji ( słupków), siatki, lin stężających, lin podtrzymujących 
siatkę i fundamentów prefabrykowanych. Zaprojektowano piłkochwyt o wysokości 6 m. Słupy 
stalowe z powłoką chlorokauczukową. Profil stalowy zamknięty 80x80 kolor zielony. Stężenia 
piłkochwytu – zgodnie z technologią dostawcy. 
Siatka piłkochwytu – przyjęto siatkę polipropylenową w kolorze zielonym, o oczku 8cm x8cm, 
grubość sznurka 3 mm.  
Linki podtrzymujące siatkę - średnica około 6mm (zgodnie z systemem dostawcy) Słupy 
piłkochwytu osadzone będą w prefabrykowanych stopach fundamentowych z betonu B-20 o 
wymiarach 35cm x 35 cm, i wysokości 1,2 m.  
W trakcie wykopów i montażu fundamentów należy zabezpieczyć podwalinę istniejącego 
ogrodzenia przedszkola. 
W piłkochwycie projektuje się montaż dwóch furtek i słupków, stanowiących komplet (system) 
wyposażony w zawiasy, klamki, zamek.  
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Komplet stanowiący furtkę zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe z 
powłoką poliestrową w kolorze zielonym. 
 
Konstrukcja furtki - profile o przekroju 40x40 mm. Skrzydło furtki wypełnione panelem 
ogrodzeniowym. Panele zgrzane z drutu o średnicy 5 mm. Panel przyspawany do konstrukcji w 
widoku od zewnątrz. Słupy wyposażone w plastikowe daszki. Przyjęto słupki o przekrojach: 80x80 
mm. 
Pod słupki furtki i sąsiadujące z nimi słupki piłkochwytu, zaprojektowano indywidualne bloki 
fundamentowe. 
 
Mała architektura 
Wzdłuż północno zachodniej krawędzi boiska projektuje się ławki. 
Wymiary około : 200 x 45 x 45 (dł x wys. x szer.). 
Materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo.  
Kolor: grafitowy (RAL 7043) 
Siedzisko: drewno iglaste malowane lakierobejcą (jasny orzech) lub drewno egzotyczne. 
 
Urządzenia sportowe 
Siłownia składać się będzie z 11 figur.  
Zaprojektowano montaż następujących urządzeń: Orbitek, Biegacz, Wahadło, Twister, Narciarz, 
Wioślarz, Motyl, Motyl Rewers, Podciąg Górny, Wypych Górny, Poręcze równoległe.  
Pod urządzenia projektuje się bloki betonowe o wysokości 80 cm.  
Spód bloków na poziomie 90 cm poniżej poziomu wykończeniowego siłowni, góra bloków - 10 
cm poniżej poziomu wykończeniowego – pod warstwa agrowłókniny.  
Szerokość i długość bloku dostosowana jest do poszczególnych typów urządzeń. Wymiary i 
lokalizację podano na rysunku 2P. Urządzenie sportowe posiadają marki do montażu na bloku 
betonowym. Montaż następuje poprzez zalanie kotew urządzeń w betonie, lub poprzez 
wkręcanie śrub lub wklejanie prętów – w zależności od technologii przewidzianej przez 
dostawcę. 
 
Mała architektura  
Wzdłuż siłowni projektuje się ławki i kosze na śmieci. 
Ławki: wymiary około : 200 x 45 x 45 (dł x wys. x szer.) 
Materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo. 
Kolorz; grafitowy (RAL 7043).  
Siedzisko: drewno iglaste malowane lakierobejcą (jasny orzech) lub drewno egzotyczne. 
Kosz na śmieci „z bali” 
Wymiary około 55 cm x55 cm, wys. 60 cm, 
Materiały: wkład wewnętrzny – blacha stalowa ocynkowana. Obudowa - drewno iglaste 
malowane lakierobejcą (jasny orzech) lub drewno egzotyczne. 
3 SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie 
ze sztuką budowlaną, wymogami konserwatorskimi i zasadami bhp. 
 
4 TRANSPORT  
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu, urządzeń i innych elementów niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania zamówienia należy stosować sprawne technicznie i zaakceptowane 
przez Inspektora środki transportu.  
4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
4.3. Elementy windowe przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez 
przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy montażu. Elementy powinny być 
wysyłane w kolejności uzgodnionej z Wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu i 
składowania. 
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5 Kontrola jakości  
5.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki 
budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST-00.00.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 
poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
5.2. Ocena jakości powinna obejmować : 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z projektem, 
- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z przyjętymi w projekcie,  
Bieżąca kontrola Zamawiającego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
 
 
6 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.   
7 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie.  
 
8 DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



STWiOR STE(S) 01.01 
 

 

1 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

KOD GŁÓWNY CPV 45212200-8 

Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych 

 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 

Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 

Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników instalacji elektrycznej 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Boisko sportowe oraz zagospodarowanie działki nr 351/1 Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, os Mielżyńskiego 5a 

Swarzędz Os. Mielżyńskiego 5a; obr. 001 Swarzędz, działka nr ewid.  351/1, części działek 3144/3, 3142/49, 3145/21 , 

3147/22. 

 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu, opraw, 

rozdzielnic elektrycznych), połączeń wyrównawczych, linii kablowych w obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych niskoprądowych. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej szczegółowej (SST), 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 

uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 

warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 

 układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza rozdzielnicami, 

 montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i robotami 

towarzyszącymi, dla obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

 kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty murarskie, 

ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

 ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną 

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w 

dokumentacji, 

 ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych), ułatwiającego 

docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych), 

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów, 

 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element 

instalacji elektrycznej. 

 kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy, 

 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w szczególności 

roboty ślusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montażu wyposażenia rozdzielnicy, 

 zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy w sposób i w miejscu zgodnym z 

dokumentacją techniczną 

 dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy użyciu materiałów oraz środków 

wg dokumentacji technicznej, 

 wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji pomiędzy poszczególnymi 

segmentami rozdzielnicy oraz z szyną uziemiającą obiektu, 

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów rozdzielnicy zawartych w 

dokumentacji, 

 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi prefabrykat do 

montażu, jako element instalacji elektrycznej, 

 opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania, 

 montażem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej, 

 przeprowadzeniem   wymaganych   prób,   badań   i   pomiarów   ze   sporządzeniem protokołów kwalifikujących 

rozdzielnicę (prefabrykat) do eksploatacji. 

 wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień 

 układaniem kabli w ziemi, w kanałach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych oraz w budynkach, 

 montażem konstrukcji wsporczych do układania kabli, 

wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy 
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wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

 kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty murarskie, 

ślusarsko-spawalnicze a także tzw. „polepszania gruntu” i pogrążania elementów uziemień itp.), 

 ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną 

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wskazanych w dokumentacji, 

 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element 

instalacji odgromowej, uziemienia lub połączeń wyrównawczych. 

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i linii, 

 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element 

linii energetycznej do eksploatacji 

 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego 

wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także 

co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. 

Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych 

wymagań. 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z 

kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną 

dla danego materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający 

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją 

techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który 

w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu 

ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania 

potencjału. 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w 

wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 

przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, 

wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

 przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

 drabinki instalacyjne, 

 koryta i korytka instalacyjne, 

 kanały i listwy instalacyjne, 

 rury instalacyjne, 

 kanały podłogowe, 

 systemy mocujące, 

 puszki elektroinstalacyjne, 

 końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

 pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne 

itp.). 

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 

przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii 

(światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy 

budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją 

elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony 

środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( 

bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy 

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy 
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ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji 

elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia 

odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 

elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio 

połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody 

ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 

sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia 

elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości 

ich zamocowania zgodnie z dokumentacją . 

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 

 Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

 Kucie bruzd i wnęk, 

 Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

 Montażu montaż uchwytów do rur i przewodów, 

 Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 

 Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

 Oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki funkcjonalne (pola), 

służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych 

zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową 

(obudowami) rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, 

łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy 

budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Stopień ochrony obudowy IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 

wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a 

którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej - zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych potrzebnych do 

realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 

elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio 

połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody 

ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 

sygnalizacyjne, związane danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze 

stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez 

korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod 

napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji 

elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, 

uszkodzenia izolacji itp. ). 

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego dostęp posiadają 

jedynie osoby upoważnione. 

Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy 

przewodzącą częścią która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się 

stopy. 

Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na których 

może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 

Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów pomiędzy 

dwoma dowolnymi punktami. 

Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub izolowany od 

ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

Sieć skompensowana - sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany poprzez opór 

indukcyjny (reaktancję kompensującą składową pojemnościową jednofazowego prądu zwarcia z ziemią). 

Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez odpowiednią 

instalację. 

Może występować jako uziemienie: 

 ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub 

 robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 
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Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), 

nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo 

niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V 

dla wody]}. 

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu zapewnienia 

dobrego połączenia elektrycznego. 

Może występować jako: 

 naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 

 sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

 sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów). 

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możliwości lub 

nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 

Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

 Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 

 Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 

Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed skutkami wyładowań 

piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich 

urządzeń i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych 

środków ochrony. 

Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, służąca do przesyłania energii elektrycznej. 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli 

połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułożone sana wspólnej trasie, łącząc zaciski dwóch urządzeń 

elektroenergetycznych. 

Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzeń, w której osi symetrii ułożono jedną lub więcej linii kablowych. 

Skrzyżowanie - miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome różnych linii kablowych pokrywają się lub przecinają. 

Zbliżenie - miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy różnymi liniami kablowymi, urządzeniem 

podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez 

stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i nie występuje skrzyżowanie. 

Napięcie znamionowe kabla Uo/U - napięcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo - napięcie pomiędzy 

żyłą a ziemią lub ekranem kabla, natomiast U -napięcie międzyprzewodowe kabla. 

Kable sygnalizacyjne produkowane są na napięcia znamionowe: 0,6/1 kV - ilość żył od 2 do 75, przekroje znamionowe 

od (0,64) 0,75 do 10 mm
2
. 

Żyła robocza - izolowana żyła wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, służy do przesyłania 

energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym służy do przesyłania lub odcinania sygnału, impulsu itp. Jako część 

przewodząca może występować drut o przekroju kołowym, owalnym lub wycinek koła (sektorowe) lub linka, złożona z 

wielu drutów o mniejszym przekroju. Ze względu na duże natężenie pola elektrycznego na ostrych krawędziach 

ogranicza się stosowanie kabli z żyłami sektorowymi do napięć znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach 

powyżej 16 mm
2
. Żyły wielodrutowe zapewniają większą elastyczność kabla, są jednak droższe. Sploty poszczególnych 

wiązek, zawierających po kilka żył splatane są we współosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable 

sygnalizacyjne posiadają w swej budowie dodatkowo żyłę licznikową (brązową) i kierunkową (niebieską) dla ułatwienia 

rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla. 

Żyła ochronna „żo” - izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą zielono-żółtą izolacji, 

bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej. Łączy metalowe części przewodzące - 

dostępnego urządzenia elektrycznego (które mogą przypadkowo znaleźć się pod napięciem), części przewodzące obcych 

instalacji elektrycznych, główną szynę (zacisk) uziemiający i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na 

napięcie od 0,6/1 kV, przy czym dla napięć znamionowych do 12/20 kV przekrój żyły nie musi być identyczny z 

przekrojem roboczym kabla (np. dla żyły roboczej do 50 mm
2
 - przekrój żyły ochronnej minimum 16 mm

2
, natomiast 

powyżej 95 mm
2
 - minimum 50 mm

2
). 

Żyła powrotna (stara nazwa „ochronna”) - wymagana bezwzględnie dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z 

tworzyw sztucznych na napięcia znamionowe 3,6/6 kV i wyższe. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub 

taśmy miedziane), współosiowa z przewodzącego ekranu niemetalicznego, znajdującego się na izolacji żyły lub w środku 

kabla. Służy przewodzeniu prądów zwarciowych i wyrównawczych (prądów zakłóceniowych) w układzie wielofazowym. 

Żyła neutralna - izolowana żyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterożyłowych pełni rolę przewodu 

ochronno-neutralnego PEN. Przekrój uzależniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojów 

roboczych powyżej 35 mm
2
 może wynosić 50% tego przekroju. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” 

 

1.7. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych 
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Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

 projekt budowlano-wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. Nr 1129), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. Nr 1129),, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 

budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. Nr 266), karty 

techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 

2018 r. Nr 207, poz. 1202 ze zm.). 

 Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej  

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu 

zamówienia. 

 

1.8. Nazwy i kody: 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

CPV 45310000-3   Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 

CPV 45311100-1   Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników instalacji elektrycznej. 

Montaż rozdzielnic elektrycznych 

 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

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

ogólne” 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych 

należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 

 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy 

opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, 

normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 

Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez 

Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania 

w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu 

urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Jednocześnie praktyczne przykłady zastosowania elementów linii kablowych, w tym urządzeń elektroenergetycznych 

zawierają opracowania typizacyjne - szczególnie albumy producentów lub specjalizujących się w tym zakresie biur 

naukowo-badawczych i projektowych, które mogą być wykorzystane w praktyce. 

 

2.2.1. Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 



STWiOR STE(S) 01.01 
 

 

8 

16 do 1000 mm². 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach 

lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub 

pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, przekroje 

układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga 

stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm². 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm² należy 

stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

 

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo 

metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych 

lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są 

szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 

do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. 

Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur 

stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich 

ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i 

jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli o dużych 

przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm
2
) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury 

stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane - średnice typowych rur gładkich 

(sztywnych): od ø 13 do 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 

do ø 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony 

kablowe - spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 

 

2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub zaciskowym, 

wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z 

tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - mocowanie 

rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak 

aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia 

podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego 

przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: 

oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

 

2.2.4. Sprzęt instalacyjny 
2.2.4.1. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 

natynkowo-wtynkowych: 

 Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w 

puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

 Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 

instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku 

ochronnego oraz neutralnego. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,56,0 mm
2
 w zależności 

od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 

 napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

 prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

 prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 

 stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

 stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 

2.2.5. Sprzęt oświetleniowy 
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego co najmniej: 

 dobór opraw i źródeł światła, 
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 plan rozmieszczenia opraw, 

 rysunki sposobu mocowania opraw, 

 plan instalacji zasilającej oprawy, 

 obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 

 zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych 

pomieszczenia i warunków środowiskowych - występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym  

 

2.2.6. Obudowy rozdzielnic i aparatów 

Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem instalacji 

elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem, są elementem łączącym 

podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), 

poprzez montaż wyposażenia dodatkowego umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się 

warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu, podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy 

montaż. 

Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa) posiadają 

certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę deklarację zgodności. Wymagania ogólne 

dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004, PN-EN 

62208:2005 (U). 

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty 

składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące metod łączenia obudów 

w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów 

złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować 

zgodnie z instrukcją producenta obudów. Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy 

systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele 

szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). 

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004. 

 

2.2.7. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic 
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący prefabrykację powinien 

sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę 

certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 

Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek nośnych 

zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. 

Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, 

zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) mm
2
 należy pocynować, natomiast na 

przewody powyżej 4 mm
2
 należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta. 

Dla rozdzielnic teleinformatycznych należy używać elementów przyłączeniowych prefabrykowanych jak kable 

czteroparowe, krosowe, światłowody krosowe, pigtaile i patchcordy o określonych długościach. 

 

2.2.8. Elementy mocujące rozdzielnice 

Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane 

elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację 

zgodności. 

Podstawowe sposoby montażu: 

 zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych, 

 osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w 

obudowie), 

 przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej. 

 

2.2.9. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne - rodzaje i układy 
Izolacja żył - jako izolację stosuje się gumę i tworzywa sztuczne. 

Powłoka - chroni izolację kabla przed czynnikami zewnętrznymi, głównie wilgocią szkodliwymi związkami 

chemicznymi, podwyższa także bezpieczeństwo użytkowania kabla w określonym środowisku. Stosuje się powłoki z 

tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze zastosowanie znajdują kable z powłoką z tworzyw sztucznych 

usieciowanych, o zwiększonej odporności na działanie ognia - klasa ich ognioodporności zawarta jest w symbolu kabla 

np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV. 

Wypełnienie - materiał izolacyjny, stosowany pomiędzy żyłami kabla a powłoką w celu ograniczenia możliwości 

jonizacji powietrza w przestrzeni wnętrza kabla. 

Pancerz - stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutów lub taśm stalowych 

zabezpieczonych przed korozją np. ocynkowanych, nawiniętych spiralnie na osłonę powłoki kabla. 
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Osłona zewnętrzna - (warstwa wytłoczona lub zewnętrzny obwój) chroni kabel przed szkodliwym wpływem czynników 

chemicznych i wilgoci. Osłony wykonuje się z materiałów włóknopochodnych, pokrytych warstwą polewy ochronnej lub 

z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu). 

Oznaczenia kabli - w celu łatwiejszego rozróżniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe systemy oznaczania kabli, 

różniące się między sobą symboliką zwykle zbieżne z zawartością informacji o danym kablu np. polskie oznaczenie 

OWY 300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN: H05VV-F. W opisie symbolami zawarte są najczęściej dane na 

temat: materiału żył, typu izolacji, ochronności ogniowej (lub o rozprzestrzenianiu się ognia), typu powłoki, izolacji, 

opancerzenia, rodzaju syciwa, typu żył specjalnych itp., za symbolem literowym umieszcza się symbol cyfrowy, 

zawierający dane o napięciu fazowym i międzyprzewodowym oraz na końcu symbolu ilość i przekrój żył. 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST, 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub 

firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

 Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), 

końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza 

opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: 

deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

4.. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić 

materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 

5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

5.2.1. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 

 przemieszczenie w strefie montażowej, 

 złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
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 roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, 

osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie 

we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w podłożach, 

 osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z 

zabetonowaniem, 

 montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 2.2.2.), 

 łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich 

układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

 

Średnica    znamionowa    rury (mm) 

18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

 

 łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 

 puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była 

zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

 przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 

wprowadzanych rur, 

 koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

 wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia 

wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie 

(montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu 

prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na 

naciągi i dodatkowe naprężenia, 

 oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub 

normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich 

wytycznych), 

 roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, po przekuciach i 

osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

 przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

 

5.2.2. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń.  

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób niekolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do 

lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i 

żółtej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 

 

5.2.3. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać instalacje 

połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna 

wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 

Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi 

innych instalacji. 

W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować 

iskierniki. 

Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy 

stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
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5.2.4. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający wymagania 

stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, 

lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz 

przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle 

jest załącznikiem do dokumentacji. 

Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem 

nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć. 

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonać mocowania i 

połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 

Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla prefabrykacji, stanowi ona 

załącznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy. 

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech 

obudowy, a w szczególności: 

 stopień ochronności, 

 wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 

 typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa 

 typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa, 

 sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”, 

 typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie, 

 sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, zunifikowane lub 

zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-2:2004, 

 rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 

 sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-

3:2004, 

 kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 

 kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujące się 

wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 

 oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej przy pomocy 

drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu, 

 w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na rysunek schematu 

rozdzielnicy. 

Ze względu na funkcje jaką spełniają można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogą być wykonane 

jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, piętrowe lub wydzielone dla 

konkretnych instalacji. 

Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z międzynarodową IEC-439-1). 

Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy. 

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spełniać wymogi norm PN-EN 

60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U). 

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi spełniać wymogi normy 

PN-EN 60439-5:2002. 

Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, chroniącą przed skutkami 

napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod napięciem. 

Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do kompletu elementów 

wykonawczych od frontu. 

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualną rozbudowę 

układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa 

rezerwa miejsca okaże się niewystarczająca). 

Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę jednorodności w ramach 

wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni. 

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być wykonane minimum w 

II klasie ochronności. 

 

5.2.5. Montaż rozdzielnic elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

 przemieszczenie w strefie montażowej, 

 rozpakowanie, 

 ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 

 wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
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 trasowanie, 

 wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne 

otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

 osadzenie   kołków   osadczych   plastikowych   oraz   dybli,   śrub   kotwiących   lub wsporników wraz z 

zabetonowaniem, 

 montaż   wraz   z   regulacją   mechaniczną   elementów   odmontowanych   na   czas mocowania (drzwiczki, klamki, 

zamki, pokrywy), 

 podłączenie uziemienia, 

 sprawdzenie    prawidłowości    usytuowania   w   pomieszczeniu,    w   szczególności zachowania minimalnych 

szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 

 sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 

 przeprowadzenie prób i badań. 

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe wyposażyć w 

szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych. 

 

5.2.6. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, wykonać instalacje 

połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), 

miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem 

wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 

Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych 

instalacji. 

Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze. 

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do 

wspólnego punktu. 

W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować 

iskierniki. 

Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy 

stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z 

zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktów. 

 

5.2. 7. Układanie kabli 
Przy układaniu kabli w ziemi zakres robót obejmuje: 

 wyznaczenie trasy linii kablowej, 

 wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dołów oraz wymianę gruntu w 

przypadku nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego, 

 nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego, 

 układanie kabli w rowach i wykopach, 

 układanie kabli w rurach i blokach, ułożonych w ziemi, 

 ułożenie folii oznaczeniowej, 

 zasypanie rowów i wykopów kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi. 

 

Uwagi dodatkowe: 
Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta, lub za zgodą inwestora - wykonawca robót, 

na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczają wbijane w grunt paliki 

drewniane lub pręty metalowe. Należy jednocześnie prowadzić trasę kablową w taki sposób, aby zachować odpowiednie 

odległości od innych elementów znajdujących się w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentów 

budynków i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosnących drzew, itp. Szczegółowe wartości odległości kabli od innych 

elementów znajdujących się w ziemi zawiera norma N SEP-E-004. 

W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robót prowadzonych w terenie zabudowanym lub dostatecznie 

nierozpoznanym, należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia. W tym celu, przy 

zachowaniu dużej ostrożności, należy dokonać przekopów próbnych na głębokość większą od projektowanego dna 

wykopu i o długości około 2 m przez linię trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczą wykopów 

prowadzonych przy istniejących budynkach i budowlach. 

Szerokość rowu kablowego zależy od liczby i rodzaju kabli układanych równolegle, jednak nie powinna być mniejsza od: 

30 cm dla głębokości do 60 cm i 40 (50) cm w pozostałych przypadkach. 

Głębokość minimalna układania, mierzona w osi kabla, zależy od rodzaju, przeznaczenia oraz napięcia znamionowego 

kabla (ze względu na warstwę podsypki piaskowej oraz średnicę kabla wykop jest kilkanaście centymetrów głębszy): 

 50 cm dla kabli układanych pod chodnikami  i przeznaczonymi do zasilania oświetlenia, związanego z ruchem 

drogowym, 
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Układanie kabli w rowach i wykopach: 

Kabel należy ułożyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm -dopuszcza się pominięcie podsypki 

dla gruntów piaszczystych. Linia układanego kabla powinna być falista, aby ilość ułożonego kabla była większa o 1-3% 

od długości wykopu. Zasadą jest układanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odległość minimalna 

od kabli sąsiednich zależy od napięcia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i  

Stosuje się dwa sposoby układania kabli: 

o ręczny: 

 przenoszenie lub przesuwanie kabla w rękach, 

 przesuwanie kabla na rolkach 

Zasypanie następną warstwą piaskową grubości min. 10 cm i ubicie warstwy, a następnie gruntem rodzimym ubijanym 

warstwami grubości do 15 cm (większość inwestorów wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek), 

Ułożenie folii oznaczeniowej o grubości powyżej 0,5 mm i o szerokości powyżej 20 cm, przykrywającej przysypany 

warstwą piasku kabel. Kolory folii używanych do oznaczeń wskazują napięcie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV. 

 

Układanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi: 

Kable układane w miejscach, gdzie są szczególnie narażone na uszkodzenia, chroni się poprzez osłony kablowe z rur 

kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub giętkich, stalowych oraz jedno- lub wielootworowych blokach 

betonowych.  

 

5.2.8.   Oznaczanie linii kablowych 

Oznaczanie linii kablowych 

Uwagi dodatkowe: 

 Oznaczniki kabli stosuje się w celu umożliwienia identyfikacji ułożonych i będących pod napięciem kabli. 

Rozmieszczenie oznaczników powinno ułatwiać prace pracownikom dokonującym rozpoznania i dlatego należy 

oznaczniki montować: na końcach i łukach kabla, w sąsiedztwie osprzętu (mufy i głowice) oraz w miejscach 

charakterystycznych takich jak, skrzyżowania, przepusty, zbliżenia, a także w prostych odcinkach linii kablowej 

ułożonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanałach, tunelach, pomostach co 20 m. 

 Prawidłowe oznaczenia kabla powinny zawierać następujące dane: 

o użytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej, 

o rok ułożenia kabla, 

o symbol typu i przekrój kabla wg odpowiedniej normy, 

o znak fazy (przy kablach jednożyłowych), 

 Znakowanie trasy kablowej 

W terenie nie zabudowanym oznacza się trasę poprzez wkopanie wzdłuż trasy słupków betonowych z literą „K” oraz 

nazwą użytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: początek i koniec trasy, skrzyżowania, zbliżenia, 

zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca się podobnie oznaczać miejsca montażu muf z tym, że 

stosuje się wtedy oznaczenie literowe „M”. Miejsce zainstalowania muf można także oznaczać na budynkach lub innych 

trwałych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokości 1,5 m nad poziomem terenu. 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień zawarty jest 

w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:200 Szczegółowy wykaz oraz 

zakres pomontażowych badań rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 

 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Szczegółowe zasady kontroli jakości robót polegają na sprawdzeniu: 

 zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

 zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

 stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i 

kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

 sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

 poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem 

przez wykonawcę montażu, 

 poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
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 poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

 pomiarach rezystancji izolacji, 

 napisów informacyjno-ostrzegawczych, 

 działania   przyrządów   kontrolno-pomiarowych    i    rejestrujących   (liczniki    energii elektrycznej), 

 stanu zewnętrznego głowic kablowych, 

 stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 

 stanu ochrony przeciwporażeniowej, 

 stanu urządzeń wentylacyjnych - chłodzenie rozdzielnicy, 

 schematu, rozdzielnicy lub sterownicy, 

 stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 

 sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 

 poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę 

montażu. 

 poprawności     wykonania     i     zabezpieczenia     połączeń     śrubowych     instalacji piorunochronnych i uziemień, 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

 pomiarach    rezystancji    instalacji    lub    jej    elementów,    zgodnie    z    zasadami przeprowadzania badań. 

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy użyciu woltomierza, 

którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być 

izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuzwojeniowy. 

 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów 

wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MQ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o 

napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w 

normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość 

funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7.. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

7.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 

7.2.1. Odbiór międzyoperacyjny. 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie 

dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

 przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i 

odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

 instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace 

innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej,  

 wykonanie i montaż konstrukcji, 

 ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów z przynależną do stosowania 

aparaturą 

 ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni, 

 ustawienie rozdzielnicy, 

 obwody zewnętrzne główne i pomocnicze, 

 instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne. 

 przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów, 

 instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace 

innych branż wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów np. zasypanie fundamentów wraz z 

uziomem fundamentowym. 

 kanały kablowe, bloki, rury osłonowe, 

 montaż koryt, drabinek, wsporników, 

 podsypki i zasypki, 
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7.2.2. Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają 

zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym 

ukończeniu prac. 

Podczas   odbioru   należy   sprawdzić   prawidłowość   montażu   oraz   zgodność   z obowiązującymi przepisami i 

projektem: 

 sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi, 

 fundamentów,     uziomów    fundamentowych     i     przepustów    umieszczonych    w fundamentach, 
 prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: wydzielonych pętli lub elementów 

instalacji piorunochronnej i uziomów. 

 wykonanie wykopów, jakość i prawidłowość wykonania fundamentów. 

 

7.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu 

robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

 dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

 izolacji torów głównych, 

 izolacji torów pomocniczych, 

 działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych, 

 działania mechanicznego łączników, blokad itp., 

 instalacji ochronnej. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

 

Badania rozdzielnic 

Badania napięciem probierczym rozdzielnic wykonuje się tylko jeden raz, a rozdzielnice o napięciu do 1 kV - 

induktorem, sprawdzając tylko rezystancję izolacji. 

Badania działania obwodów pomocniczych rozdzielnic polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania układów 

zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji. Badania należy przeprowadzić według programu, który powinien być częścią 

dokumentacji eksploatacyjnej. 

Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz związanych z nimi 

blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych (zamknięcie - otwarcie) każdego łącznika. 

W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego - od stanu pracy do 

stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy. 

Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w stanie próby. W trakcie próby 

trzeba także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu. 

Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru 

końcowego. 

 

8.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Zgodnie z zapisami w umowie. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

9.1. Normy 
PN-IEC 60364-1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i 

łączenie. 
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PN-IEC 60364-4-47:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 

ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa 

długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 

ochronne. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. 

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-701:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC 60364-7-702:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny 

pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny 

pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje 

na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-705:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje 

elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 

PN-IEC 60898:2000 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 

PN-EN 50146:2002 (U) 

Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 

identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

PN-EN 60446-2004 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 

identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529-2003 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60664-1:2003 (U) 

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 (U) 

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 60799:2004 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 

PN-EN 60898-1:2003 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: 

Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: 
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Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: 

Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku 

domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku 

domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-E-04700:1998 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-E-93207:1998 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach 

do 50 mm
2
. Wymagania i badania. 

PN-E-93207:1998/Az1:1999 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach 

do 50 mm
2
. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

PN-E-93210:1998 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 

25 A. Wymagania i badania. 

PN-90/E-05029 

Kod do oznaczania barw. 

PN-EN 60529:2003 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-EN 60446:2004 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 

identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 

PN-EN 60439-1:2003 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

PN-EN 60439-2:2004 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych 

PN-EN 60439-3:2004 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic 

przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. 

Rozdzielnice tablicowe 

PN-EN 60439-4:2004 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania 

na terenach budów (ACS) 

PN-EN 60439-4:2005(U) 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania 

na terenach budów (ACS) 

PN-EN 60439-5:2002 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów napowietrznych 

przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału 

energii w sieciach 

PN-EN 50274:2004 

Rozdzielnice   i   sterownice   niskonapięciowe.   Ochrona   przed   porażeniem   prądem 

elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 

PN-EN 50298:2004 

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 

PN-EN 50300:2005(U) 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic tablicowych 

przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych 

PN-EN 62208:2005(U) 

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 

PN-E-05163:2002 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, 
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powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych (Zmiana Az1) 

PN-IEC 60364-6-61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

PN-EN 50164-1:2002 (U) 

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania stawiane elementom połączeniowym. 

PN-EN 50164-2:2003 (U) 

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. 

PN-IEC 60364-4-442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60364-5-548:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych 

PN-IEC 60364-7-706:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 

PN-IEC 60364-7-707:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania 

dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

PN-IEC-61024-1:2001 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-IEC-61024-1-1:2001 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC-61024-1-2:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, 

konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC-61312-1:2001 

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN-IEC/TS 61312-2:2003 

Ochrona   przed   piorunowym   impulsem   elektromagnetycznym   (LEMP). Część   2. 

Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

PN-IEC/TS 61312-3:2004 

Ochrona przed piorunowym  impulsem elektromagnetycznym.  Część 3.  Wymagania dotyczące urządzeń do 

ograniczania przepięć (SPD). 

PN-EN 61663-1:2002 (U) 

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. Instalacje światłowodowe. 

PN-EN 61663-2:2002 (U) 

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. Linie wykonywane przewodami metalowymi. 

PN-86/E-05003.01 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-89/E-05003.03 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

PN-92/E-05003.04 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

PN-IEC 99-1:1993 

Ograniczniki przepięć.  Iskiernikowe zaworowe ograniczniki  przepięć do sieci prądu przemiennego. 

PN-IEC 99-4:1993 

Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego. 

PN-90/E-05029 

Kod do oznaczania barw. 

PN-E-04700:1998 

Urządzenia   i   układy   elektryczne   w   obiektach   elektroenergetycznych.   Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 
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Urządzenia   i   układy   elektryczne   w   obiektach   elektroenergetycznych.   Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-IEC 60050(604):1999 

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej - 

Eksploatacja. 

PN-EN 62271-200:2005 (U) 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

PN-90/E-06401.01 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 

kV. Postanowienia ogólne. 

PN-90/E-06401.02 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 

kV. Połączenia i zakończenia żył. 

PN-90/E-06401.03 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 

kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.04 

PN-90/E-06401.05 

PN-EN 61558-2-6:2000 

 

9.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. Nr 266). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. Nr 1202 ze zm.). 

 

9.3. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2013 r. Nr 1129). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. 

Nr 963). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Nr 1966 ze 

zm.). 

 

10.4. lnne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje 

elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje 

elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 

II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1999 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

KOD GŁÓWNY CPV 45212200-8 

Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych 

 

 

Roboty z zakresie instalacji teletechnicznych 

 

Kod CPV 45310000-3 

STS 01.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT OPRACOWANIA: 
 

Boisko sportowe oraz zagospodarowanie działki nr 351/1 Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, os 

Mielżyńskiego 5a 

Swarzędz Os. Mielżyńskiego 5a; obr. 001 Swarzędz, działka nr ewid.  351/1, części działek 3144/3, 

3142/49, 3145/21, 3147/22 

 

 

INWESTOR: 

 

Powiat Poznański 

60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 
 
 
 
 
 
 
 
 



STWiOR STE(S) 01.01 
 

 

22 

I. INSTALACJA MONITORINGU 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Boisko sportowe oraz zagospodarowanie działki nr 351/1 Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, os Mielżyńskiego 5a 

Swarzędz Os. Mielżyńskiego 5a; obr. 001 Swarzędz, działka nr ewid.  351/1, części działek 3144/3, 3142/49, 3145/21 , 

3147/22 

 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

instalowaniem urządzeń nadzoru wizyjnego (telewizji przemysłowej) CCTV.  

Uzupełnieniem niniejszej specyfikacji dla układania linii kablowych, wykonywanych z kabli z żyłami metalowymi jest: 

specyfikacja techniczna standardowa „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych - kod CPV 45310000-

3. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.2. 

 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót w zakresie: 

 instalowania systemu nadzoru wizyjnego (telewizji przemysłowej) CCTV 

 transportu i składowania materiałów, trasowania linii kablowych, robót montażowych wszelkich urządzeń 

składających się na system, dla obiektów budownictwa ogólnego. 

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

 kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty murarskie, 

ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu instalacyjnego, próby zadziałania i badania pomontażowe, 

ewentualna integracja z innymi systemami np. z siecią alarmową powiadamiania policji lub firmy ochroniarskiej lub 

z systemem zarządzania budynkiem (z ang. BMS - Building Management Systems), 

 wbudowaniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w 

dokumentacji, 

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i linii oraz 

wszelkich elementów sterowania ręcznego, powodujących zadziałanie systemu alarmowego w razie potrzeby, 

 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowanych 

elementów systemu. Dla instalacji skomplikowanych, wchodzących w skład systemu kontroli dostępu obiektu, 

przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracowników obsługi przyszłego użytkownika. 

 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

 

1.5.1. Instalacje nadzoru wizyjnego CCTV 
Kamera – urządzenie do obserwacji wizyjnej z przetwornikiem wizyjnym. Kamera wyposażona jest w obiektyw i 

mocowana na uchwycie systemowym. 

Rejestrator – urządzenie do cyfrowej rejestracji na dysku twardym obrazu z kamer. 

 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli i innych elementów instalacji, 

mających na celu zapewnienie możliwości ich montażu lub ułożenia zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące 

grupy czynności: 

 wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

 osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

 wykucia i przekucia wymagane do prawidłowego montażu elementów systemu, 

 montażu rur instalacyjnych lub uchwytów do mocowania i układania kabli, 

 montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, 

 montaż kablowych  przejść ogniochronnych,  międzystrefowych,  zbudowanych zgodnie z wymaganymi aprobatami 

technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002). 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
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specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” 

 

1.7. Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej dotyczącej montażu domofonów, wideofonów, 

interkomów i domowych minicentralek telefonicznych z funkcją domofonu stanowią oraz systemu RTV: 

 projekt budowlano-wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. Nr 1129), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. Nr 1129),, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 

budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. Nr 266), karty 

techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 

2018 r. Nr 207, poz. 1202 ze zm.). 

 

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

CPV 32300000-6   Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz 

CPV 32360000-4   Urządzenia komunikacji wewnętrznej 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów. 

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

ogólne” 

Do wykonania i montażu systemu RTV w obiektach budowlanych należy stosować kable, osprzęt oraz aparaturę i 

urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 

 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, 

normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich 

Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 

Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym 

przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 

zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 
Informacje techniczne o zastosowanych materiałach i wyrobach w tym świadectwa jakości, świadectwa homologacji, 

świadectwa zgodności, instrukcje montażu i eksploatacji, gwarancje producentów musi posiadać: 

 Każdy odcinek przesyłu sygnału, wykonany z kabla miedzianego. Wymagane właściwości dla kabli określają 

elementy instalacji. 

 Urządzenia nadawcze i odbiorcze sygnałów. 

 Urządzenia wizyjne - kamery 

 Urządzenia zapisujące  

 Systemy służące do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii 

sygnałowych i podłączeń urządzeń. 

 

2.3. Kable i przewody instalacji - rodzaje i układy 
Izolacja żył - jako izolację stosuje się tworzywa polietylenowe pojedyncze lub podwójne. 

Powłoka - chroni izolację kabla przed czynnikami zewnętrznymi, głównie wilgocią, wykonana z tworzyw 

polietylenowych z zaporą żelową (żelowane) lub polwinitowa, dla kabli koncentrycznych: folia AL/PET + oplot Cu 
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32x0,15 mm
2
. 

Wypełnienie - materiał izolacyjny, stosowany pomiędzy żyłami kabla a powłoką, w celu ograniczenia możliwości 

jonizacji powietrza w przestrzeni wnętrza kabla. Dla stosowanych w instalacjach domofonów i wideofonów, głównie 

stosuje się tworzywa sztuczne - taśmy poliestrowe. 

Osłona zewnętrzna - chroni kabel przed szkodliwym wpływem czynników chemicznych i wilgoci przy wzroście 

temperatury. Osłony wykonuje się z tworzyw sztucznych polietylenowych lub polwinitowych. 

Oznaczenia przewodów - w celu łatwiejszego rozróżniania i identyfikacji przewodów przyjęto system CENELEC, 

który ma status Polskiej Normy PN-HD 361. 

 

Wykaz podstawowych przewodów do przesyłu sygnałów wideo 

- Przewód UTP 4x2x0,5 mm
2 
, 

- Przewód YLY 2x1mm2 

- Przewód YDY 3x1,5mm2 

 

2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji. 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST, 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów 

lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów, 

 dostawa kabli i przewodów o izolacji, powłoce lub osłonie z tworzyw sztucznych powinna odbywać się przy 

temperaturze wyższej niż -15°C, natomiast bębny z nawiniętym kablem nie mogą być zrzucane i przewracane na ich 

tarcze. 

 Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

 Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

2.7. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich norm. 

Kable i przewody należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w zależności od ich typu. 

Pozostałe urządzenia, osprzęt podstawowy i pomocniczy należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, 

kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznym i wysoką 

temperaturą (powyżej +40°C), oraz zawilgoceniem urządzeń i osprzętu posiadającego elementy elektroniczne. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

4.2. Transport materiałów 

Podczas transportu na budowę lub ze składu przyobiektowego na stanowisko robocze należy zachować ostrożność aby 

nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze względu na możliwość 

uszkodzenia izolacji, wynoszą dla kabli i przewodów nawiniętych na bębny: -15°C oraz -5°C dla zwiniętych w 

„ósemkę” odcinków kabla. 

Wszelkie elementy konstrukcyjne należy przewozić zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta - zarówno elementy 

stalowe jak i z tworzyw sztucznych. 

Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 



STWiOR STE(S) 01.01 
 

 

25 

zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót, w przypadku rozbudowanych instalacji wskazane jest posiadanie 

certyfikatu wydanego przez producenta. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST, poleceniami inspektora nadzoru i wymogami 

producenta. 

 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

5.2.1. Układanie kabli i przewodów 
Szczegółowy opis warunków i sposobów układania kabli i przewodów podano w Specyfikacji technicznej „Roboty w 

zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych - kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodów, montażu opraw, 

osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej”. 

 

5.2.2. Montaż urządzeń 

Montaż kamer 

Informacje ogólne: 

 Kamery niskonapięciowe należy używać jedynie przy wykorzystaniu zasilaczy izolowanych (Klasy 2). 

 Zakres temperatury pracy kamer wynosi od -10°C do 50°C. 

 Kamery należy zasilać tylko w granicach napięć określonych w parametrach technicznych. 

 W przypadku stosowania kamer w środowisku zanieczyszczonym (kurz, wilgoć) należy stosować obudowy ochronne 

IP65. 

 Zakres napięcia zasilania kamery jest opisany na tabliczce z tyłu kamery. 

 Załączenie zasilania sygnalizowane jest poprzez zapalenie czerwonego wskaźnika LED z tyłu kamery. 

 

Montaż kamer kopułkowych: 

- Przetwornik 1/2.8 " Progressive Scan CMOS 

               - Kodowanie H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG 

- Obiektyw 3,6mm H:87°  

- Obsługa trzech strumieni kodowania  

- Bitare:  24 kb/s ... 10240 kb/s - H.26414 kb/s ... 9984 kb/s - H.265 

- Prędkość transmisji strumienia głównego: 50 kl/s @ 1080p 

- Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45) 

- Protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, IPv4/IPv6, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP,     DHCP, DNS, DDNS,  

PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x,  Multicast, ICMP, IGMP, SNMP 

- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D  

- Wbudowany WEB Server 

- zgodność ONVIF 16.12 

- Funkcja ROI (obszar zainteresowania w obrazie) 

- Funkcja Poszerzonej dynamiki WDR(120dB)  

- BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła  

- Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości  

- Detekcja ruchu  

- Konfigurowalne strefy prywatności  

- Analiza IVS : przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy 

- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m 

- Obudowa zewnętrzna IP67 

- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C  

- Zasilanie 12VDC / PoE(IEEE802.3af), ePoE 

- Pobór mocy: max 11W 

- Szczelność obudowy: IP67 

- Wandaloodporność: IK10 

 

Kamera – dostawa inwestorska DAHUA typ IPC-KFW4231TP-ASE-0360B 

 

Montaż obiektywów 

W celu otrzymania optymalnej jakości obrazu , należy wybrać odpowiedni obiektyw i upewnić się, że jest on właściwie 

zamontowany. 

 Przed wmontowaniem obiektywu należy się upewnić, że jego tylna część nie będzie dotykać przetwornika obrazu 

CCD kamery. 
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 Nie należy dotykać powierzchni przetwornika obrazu CCD. 

 Nie należy wystawiać przetwornika obrazu CCD na bezpośrednie działanie światła słonecznego, gdyż może to 

spowodować uszkodzenie kamery. 

 Wszystkie kamery GE mogą współpracować z mocowaniami obiektywu typu C i CS. 

 

 

Obiektywy – instrukcja ustawiania: 

 

Obiektywy ze stałą przesłoną – ustawić ogniskową obiektywu na nieskończoność, a oglądany obiekt na więcej niż 5 

metrów. Jeśli obraz jest niewyraźny i nieostry, użyć regulacji ogniskowej kamery w celu poprawienia obrazu. 

 

Obiektywy z ręczną przesłoną - całkowicie otworzyć przesłonę i ustawić ogniskową obiektywu na nieskończoność. 

Oglądany obiekt ustawić na więcej niż 5 metrów. Jeśli obraz jest nieostry, użyć regulacji ogniskowej kamery w celu 

poprawienia obrazu. Dopasować ogniskową i przesłonę zgodnie z wymaganiami. 

 

Obiektywy z przesłoną automatyczną i o napędzie bezpośrednim – zakryć obiektyw odpowiednim filtrem o 

neutralnej gęstości (ND), w celu całkowitego otwarcia przesłony (Filtr nie stanowi wyposażenia) Ustawić ogniskową na 

nieskończoność, a oglądany obiekt na więcej niż 5 metrów. Ustawić ostrość obrazu regulując ogniskową kamery. 

Usunąć filtr ND i ustawić ostrość zgodnie z wymaganiami. Dla pewności proces można powtórzyć. Głębia ostrości może 

zmieniać się w zależności od pory dnia lub nocy oraz ilości promieniowania podczerwonego widzianego przez kamerę. 

 

Montaż urządzenia rejestrującego 

 

Zasilanie: Sprawdzić stabilność sieciowego prądu zmiennego w miejscu instalacji oraz czy zawiera się on w obrębie 

napięcia znamionowego (12 V) zasilacza prądem stałym. Jeżeli w lokalnej sieci prądu zmiennego występują skoki 

napięcia, należy zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie lub podłączyć zasilacz awaryjny (UPS). 

 

Wentylacja: Upewni się że miejsce planowanej instalacji jest dobrze wentylowane. Zwrócić uwagę na umiejscowienie 

otworów wentylacyjnych w obudowie i sprawdzić, czy nie są zatkane. 

 

Temperatura: Wybierać miejsce instalacji należy wziąć pod uwagę temperaturę eksploatacji 

urządzenia (od 0 do 40 °C) i wymagania techniczne wilgotności nie skraplającej (od 10% do 80%). Przekroczenie 

zalecanego zakresu temperatur eksploatacji może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wolno instalować 

urządzenia na innym urządzeniu wydzielającym duże ilości ciepła. Zostawić przestrzeń pomiędzy urządzeniami 

montowanymi na stelażu. 

 

Wilgotność: Nie wystawia urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Wilgotność może uszkodzić wewnętrzne 

podzespoły. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł wody. 

 

Podstawa montażowa: Na urządzeniu można umieszczać inne urządzenia o ile ich waga nie przekracza 16 kilogramów. 

 

W celu prawidłowego podłączenia urządzenia rejestrującego należy wykonać następujące czynności: 

 

 Podłączyć monitor główny i monitor B (BNC lub SVHS 

 Podłączyć kamery 

 Podłączyć wejście/wyjście płytki drukowanej 

 Podłączyć sieć Ethernet 

 Podłączyć urządzenia archiwizujące 

 Podłączyć zasilanie 

 Skonfigurować system 

 

Przy montażu poszczególnych elementów systemu CCTV należy ściśle przestrzegać uwag z instrukcji producenta 

urządzeń. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Wykaz czynności, które należy wykonać w czasie odbioru: 

 sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami, 
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 sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym, 

 sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia zasilania, jeśli występuje jako integralna część instalacji, 

 sprawdzenie prawidłowości działania instalacji dla różnych opcji systemu. 

 

Wykaz dokumentów, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi: 

 aktualny  projekt,   w  którym   naniesiono  wszelkie  wprowadzone  zmiany,   uzgodnione  z projektantem, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 dziennik budowy, 

 ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowaną konfigurację systemu. 

 

Wykaz dokumentów i zaleceń dla użytkownika: 

 opis funkcjonowania i obsługi urządzeń instalacji, 

 książka pracy instalacji, do której należy wpisywać przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane naprawy, 

zmiany i uzupełnienia instalacji, również w przypadku, gdy system jest wyposażony w pamięć obrazów lub 

rozmów. 

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji użytkownik powinien zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji. 

 

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających 

na kontroli: 

 zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

 jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy 

oraz bhp, 

 poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem 

przez wykonawcę montażu. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań, zgodne z instrukcją „Wypełnianie 

Dokumentów Odbiorowych Technicznych i Budowlanych”. 

 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość 

funkcjonowania instalacji i ustalić zakres oraz wielkość potrąceń. 

 

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

7.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 

7.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie 

dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

 kanały kablowe, bloki, rury osłonowe, 

 montaż koryt, drabinek, wsporników, 

 

7.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają 

zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiające ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym 

ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 

 wydzielonych instalacji np. instalacja podłączenia do instalacji kontroli dostępu, 

 wydzielonych elementów funkcjonalnych np. prawidłowość zadziałania systemu pamięci zdarzeń. 

 

7.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu 

robót instalacyjnych, przed przekazaniem użytkownikowi całości instalacji. 

Wyniki badań należy zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
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8.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zawierają podstawowe źródła w tym przepisy prawne państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 

związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest zobowiązany znać zawarte w nich reguły i wytyczne, ponieważ 

odpowiada za ich przestrzeganie w trakcie realizacji robót. 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. poz. 719 ze zm.) 

 Normy  

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne 

 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia  

 PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach 

 PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

 PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne i znaki bezpieczeństwa 

 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie 

ogólnych charakterystyk, definicje 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

 PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 

przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  

 PN-IEC 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444 Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym  

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa 

 PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Postanowienia ogólne 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Oprzewodowanie 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia –  Część 5-53 Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Sekcja 534: Urządzenia do ochrony 

przed przepięciami 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne  
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 PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-55: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

 PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-56: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa  

 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie 

 PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-701: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic 

 PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-704: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

 PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne 

 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

 N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których 

funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru 

 

 

 

 



 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

   Branża INSTALACJE SANITARNE 

   Nazwa inwestycji 

 

BOISKO SPORTOWE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 

351/1 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU. 

 

   Adres inwestycji 
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I. WSTĘP 

 
1. INWESTOR 

 

Powiat Poznański ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.  
 

2. NAZWA INWESTYCJI 

 

Boisko sportowe oraz zagospodarowanie terenu działki nr 351/1 Zespołu Szkół nr 1 w 
Swarzędzu.  

 
3. PRZEDMIOT I ZAKRES SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji sanitarnych zewnętrznych: 
wodociągowej i kanalizacji deszczowej z drenażem odwadniającym dla budowy boiska 
sportowego oraz zagospodarowanie terenu działki nr 351/1 Zespołu Szkół nr 1 
w Swarzędzu. 
Nazwa i kod robót według kodu numerycznego Wspólnego Słownika Zamówię (CPV): 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę CPV 45111200-0 

Roboty w zakresie różnych nawierzchni CPV 45233200-1 

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 -4 

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej CPV 45232410-9 

Roboty w zakresie budowy wodociągów i technologii CPV 45232150-8 

Zakres opracowania obejmuje: 
- instalację zewnętrzną wodociągową,  
- instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej z drenażem odwadniającym.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót i 
obejmują:  
- wymagania wykonawcze,  
- wymagania materiałowe,  
- technologie montażu transport i rozładunek,  
- składowanie materiałów,  
- nadzory i odbiory.  
 

4. ZAKRES ROBÓT 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót zgodnie z punktem 3: 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem robót: 
- roboty przygotowawcze,  
- wykonanie wykopów, 
- wykonanie podsypki,  
- roboty montażowe: kanały, rurociągi, studzienki,  
- roboty montażowe: rurociągi, armatura,  
- zasypanie wykopów z zgęszczeniem gruntu,  
- odtworzenie terenu,  
- odbiory.  
 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami 
Zastosowane skróty: 
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ST – Specyfikacja Techniczna 
 
Pojęcia ogólne: 
 
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 

wody odbiorcom.  

Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 

przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę,  

Przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy 

doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych,  

Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 

przewodu magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych,  

Odgałęzienie domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem 

łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę. 

Kanał deszczowy - liniowy obiekt inżynierski, przeznaczony do grawitacyjnego 

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.  

Studzienka kanalizacyjna – rewizyjna – obiekt inżynierski na kanalizacji, służący do 
czyszczenia oraz inspekcji kanału. 
 
Elementy studni i komór 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzędną spocznika lub dna 

studzienki. 

komin włazowy  – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią terenu przeznaczony 

do zejścia obsługi do komory roboczej. 

płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą 

właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, 

umożliwiający dostęp do urządzeń armatury kanalizacyjnej 

Rurociąg tłoczny -  (przewód kanalizacyjny) - liniowy obiekt inżynierski, przeznaczony 

do ciśnieniowego tranzytu ścieków  

Przepompownia ścieków - obiekt inżynierski na kanalizacji sanitarnej, służący do 

podnoszenia zwierciadła ścieków, a następnie ich tranzytu za pomocą rurociągu tłocznego 

w układzie ciśnieniowym do odbiornika 

Wykop  budowlany  -    przestrzeń  o  określonych    wymiarach  utworzone  w gruncie 

budowlanym w wyniku robót ziemnych polegających na usunięciu z tej przestrzeni 

zalegającego gruntu. 

Wykop otwarty – wykop  budowlany przy wykonywaniu którego urabianie gruntu odbywa 

się na powierzchni terenu, na otwartej przestrzeni. 

Obudowa wykopu  – konstrukcja podtrzymująca pionowe lub podmyte strome zbocze 

wykopu i zabezpieczające ten wykop przed osunięciem.  
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Obudowa wykopu rozporowa - obudowa wykopu którego deskowanie pionowych ścian 

podtrzymywane jest rozporami poziomymi. 

Pozostałe określenia: 

Stal nierdzewna - stal odporna na korozję o parametrach nie gorszych niż stal 1.4301 wg 

PN-EN 10088:2007 (0H18N9 wg PN-71/H-86020). 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane 

zgodnie z Ustawą z dnia 17.05.1989 r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2017 r. 

poz. 2101 ze zm.) z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę do 

kierowania pracami i do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji 

zamówienia. 

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 

do usunięcia po jego zakończeniu. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. 

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

II. MATERIAŁY 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Do realizacji należy stosować wyroby nowe i nieużywane producentów krajowych 
i zagranicznych, posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze. 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Dla rur i urządzeń powinno być dołączone 
zaświadczenie jakości z ocena wyników badań wraz z ocena sprawdzenia szczelności. 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie 
będzie spełniać wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Zamawiający ma 
prawo żądać wymiany całej partii materiałów. 
Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania budowy usunąć na własny 
koszt z placu budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały 
wbudowane). 
Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia ich właściwymi o parametrach zgodnych z 
dokumentacją projektową. Wykonawca nie może z tego tytułu rościć jakiejkolwiek zapłaty od 
Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
   
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Czas przechowywania materiałów i urządzeń na palcu budowy należy zminimalizować 
poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem. 
Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie 
koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uważa się za 
zawarte w umowie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na 
plac budowy nie wolno zwozić żadnych materiałów dopóki nie będą spełnione następujące 
warunki: 
• Inspektor Nadzoru otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania materiałów 
na placu budowy, 
• teren na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez 
Zamawiającego.  
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Zamienniki 

• Wszystkie materiały i urządzenia które mają być użyte do robót stałych muszą być 

nowe o ile nie zostało to ustalone inaczej przez Zamawiającego. 

• Zaakceptowanie propozycji zamiennika w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy 

z żadnych zapisów umowy. 

Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić przeprowadzenie 

testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz może on 

polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części 

Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora Nadzoru i testów. 

Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora Nadzoru próbki do jego akceptacji, a przed 

przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 

względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały 

i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym 

próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, 

świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru nie 

później niż w dniu dostawy materiałów, urządzeń na plac budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych 

z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Obsługa serwisowa materiałów i urządzeń 

Wymaga się, aby dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia posiadały gwarantowany 

serwis. Wymaga się aby w przypadku wystąpienia awarii podczas prób rozruchowych i 

eksploatacji służby serwisowe producenta danego materiału lub urządzenia weszły w kontakt 

z Zamawiającym w ciągu 24 godzin od powiadomienia o zaistniałej awarii, w celu: 

• ustalenia przyczyny awarii, 

• podania sposobu jej usunięcia, 

• ustalenia terminu usunięcia awarii, 

• podania kosztów naprawy. 

 
1.1. ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW INSTALACJI 

 

Należy zwracać szczególna uwagę na staranne zapakowanie, dostawę i składowanie na 
miejscu budowy takich części instalacji jak pompy, urządzenia automatyczne, regulacyjne, 
jak też na inne wrażliwe części instalacji. Zabrudzone, bądź też uszkodzone części instalacji 
nie będą przyjmowane. Wrażliwą armaturę należy zamontować możliwie jak najpóźniej i 
zabezpieczyć ja przed zanieczyszczeniem. 
 

1.2. NAPISY, TABLICZKI, OZNACZENIA 

 

Wszystkie istotne części instalacji, w szczególności zaś wszystkie przyrządy sterownicze 
i nastawcze, powinny zostać opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na wszystkich przyrządach, 
względnie urządzeniach, powinny znajdować się czytelne tabliczki znamionowe 
z wytłoczonymi na nich danymi. Tabliczki te powinny znajdować się w łatwo dostępnych 
miejscach. Wszelkie napisy, wykresy oraz tabliczki laminowane, itp. musza być wykonane 
w języku polskim, także wówczas, gdy zostały one wykonane w jakimkolwiek kraju 
obcojęzycznym. Instrukcje dotyczące eksploatacji, konserwacji, opisy techniczne, itp. 
powinny być także zredagowane w języku polskim.  
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2. KANALIZACJA DESZCZOWA i DRENAŻOWA 
 

Na terenie inwestycji zaprojektowano instalację zewnętrzną: kanalizacji deszczowej i 
drenażowej pod płytą boiska. 
  

2.1. RURY 

 

Instalację kanalizacji deszczowej grawitacyjną należy wykonać z rur kielichowych 
kanalizacyjnych PVC-U klasy S (SN8) SDR34 (rury lite) o jednolitej strukturze ścianki. Rury 
łączone są kielichowo. Elementem uszczelniającym jest uszczelka odporna na agresywne 
działanie ścieków oraz gazów ściekowych (CH4, H2S, CO2, CO).  

 
System drenarski należy wykonać z rur PVC-U o ściankach falistych z profilowaną 

powierzchnią wewnętrzną i zewnętrzną (typ R1 wg DIN 4262-1), o średnicach nominalnych 

od DN/OD 100 do DN/OD 125, wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). 

System rur drenarskich korugowanych z PVC-U, składa się z rur drenarskich z PVC-U z 

otuliną filtracyjną z włókna polipropylenowego oraz kształtek do łączenia rur na zamknięcie 

zaczepowe. Należy zastosować rury odmiany TP (totally perforated), jest to rura w pełni 

sącząca z całkowitą perforacją wykonaną równomiernie na całym obwodzie w co najmniej 

czterech rzędach szczelin na całej długości rury. 

2.2. STUDZIENKA REWIZYJNA OSADNIKOWA  
 

Studnie stosować na połączeniu rury drenarskiej z odpływem do istniejącej studni kanalizacji 
deszczowej. Na instalacji kanalizacji deszczowej zastosować studnie włazowe. Studnie 
włazowe DN1000 wykonane z kręgów betonowych z betonu kl. C35/45, W/C = 0,45, XA3, 
odpornego na ścieranie, łączonych na uszczelkę odporną na agresywne działanie ścieków 
(4≤p≤8) i gazów ściekowych (CH4, H2S, CO2, CO). Od góry studzienkę należy zakończyć 
zwężką żelbetową prefabrykowaną ø1000/600 mm z betonu klasy j.w. oraz włazem 
kanalizacyjnym zamykanym ø 600mm, D400 w obudowie i z wypełnieniem betonowym z 
wkładką tłumiącą o przekroju poprzecznym trapezowym w pokrywie włazu. Dennicę 
studzienki należy wykonać jako monolityczną z betonu kl. C35/45, W/C = 0,45, XA3, z 
fabrycznie zabetonowaną wkładką tworzywową z polipropylenu, posiadającą zintegrowane 
przejścia szczelno – elastyczne dla danego rodzaju rury, co zapewnia całkowitą szczelność 
połączeń oraz odporność kinety na zniszczenie.  

2.3. PODSYPKA I OBSYPKA DRENAŻU  
 
Drenaż odwadniający należy wykonać na podsypce wykonanej z płukanego kruszywa o 
uziarnieniu 2 ÷ 16mm. Warstwa podsypki nie powinna być mniejsza niż 10cm. Obsypkę 
drenażu wykonać również z płukanego kruszywa o uziarnieniu 2 ÷ 16mm o grubości 
minimum 10cm powyżej rury drenarskiej. Warstwę podsypki oraz obsypki zabezpieczyć 
geowłókniną filtracyjną zabezpieczającą przed zamuleniem drenażu.  

3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA   
 

Na terenie inwestycji zaprojektowano zewnętrzną instalację wodociągową doprowadzającą 
wodę do hydrantu ogrodowego. Włączenie następuje do istniejącej instalacji zasilającej 
system podlewania zieleni z rur PE o średnicy 32mm.  
 

3.1. RURY 

 

Rodzaj rur, ich średnice zostały pokazane w projekcie technicznym. Do wykonania instalacji 
wodociągowej stosuje się następujące materiały: rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) PN10 
łączone poprzez zgrzewanie elektrooporowe.  
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3.2. HYDRANT OGRODOWY 

 

Do podlewania zieleni projektuje się hydrant ogrodowy mrozoodporny podziemny z zasuwą 
odcinającą z dodatkowym wyposażeniem w postaci stojaku do hydrantu ogrodowego oraz 
klucza do hydrantu ogrodowego. Rozwiązanie zastosowane w tym wyrobie zapobiega 
zamarzaniu i umożliwia korzystanie z hydrantu zimą podczas mrozów. Hydrant w dolnej 
części posiada odwadniacz, który po każdorazowym użyciu odprowadza wodę z kolumny 
czerpalnej do gruntu - warstwy odsączającej. Elementy odcinająco-zamykające wykonane z 
mosiądzu. Samoczynne całkowite odwodnienie następuje z chwilą odcięcia przepływu wody. 
Odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl). Materiały zewnętrzne i 
wewnętrzne odporne na korozję. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy 
epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5.  
Ciśnienie robocze PN10. Połączenie gwintowe gwint rurowy calowy wg PN-EN ISO 10226-1.  
Nasada 25 wg DIN 14317.  
Hydrant zabudowany podziemny w skrzynce żeliwnej przeznaczonej dla hydrantów 
podziemnych.  
 

4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby składowane materiały i urządzenia, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a także kradzieżą. Należy utrzymać ich jakość i 
własności w stanie wymaganym w chwili ich montażu. Rury należy przechowywać w 
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
Podczas składowania materiał należy: 
- chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane,  
- rury składować na płasko na równym podłożu ( nie przekraczać wysokości 2 m) 
- końce rur zabezpieczyć kapturkami ochronnymi,  
- nie dopuścić do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
- kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany w magazynach 
zamkniętych lub pojemnikach,  
- włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco,  
- włazy powinny być posegregowane wg klas, a powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona,  
- studzienki prefabrykowane (kręgi) można składować na powierzchni nieutwardzonej pod 
warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa,  
- nie dopuszczać do rzucania elementów,  
- nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych należy stosować się do 
zaleceń podanych przez producenta rur w instrukcji fabrycznej.  
 

III SPRZĘT 

 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST w terminie przewidzianym umową. 
Do robót montażowych należy stosować sprzęt specjalistyczny wskazany przez wytwórcę 
materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko i wyłącznie sprzętu 
utrzymanego w dobrym stanie technicznym, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości materiałów, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 
 

2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

 

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien zapewnić niezbędny sprzęt do wykonania 
w/w robót.  
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IV. TRANSPORT 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Środki transportowe użyte do transportu materiałów musza spełniać wymagania wynikające 
z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych, jak również 
zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. 
Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. Transport powinien być wykonany pojazdami o 
odpowiedniej długości, a materiały i urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
Wszystkie elementy powinny być transportowane zgodnie z wytycznymi producenta 
poszczególnych wyrobów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy 
 

1.1. RURY 

 

Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Dostarczone rury powinny być proste, czyste od zewnątrz, od wewnątrz, bez widocznych 
uszkodzeń oraz bez śladów wskazujących na ich uprzednie wykorzystanie. 
 

1.2. ARMATURA 

 

Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę, 
łączniki i materiały pomocnicze należy składować w magazynach zamkniętych lub 
pojemnikach. 
Armatura specjalna, powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. 
 

1.3. STUDZIENKI I KRĘGI 
 

Studzienki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Użyte środki transportu musza być sprawne technicznie. 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz 
zabezpieczenia styku ze ściankami środka transportowego należy stosować przekładki, 
rozpory i kliny z drewna, gumy lub inne odpowiednie materiały oraz cięgna z drutu do 
podkładów lub zaczepów na środkach transportu. 

1.4. ODBIÓR MATERIAŁÓW 

 

Rury, kształtki oraz armaturę należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz odpowiednimi atestami. 
Materiały te należy sprawdzić pod względem zgodności z danymi Wytwórcy, kompletności, a 
także przeprowadzić oględziny ich stanu technicznego. 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub niezgodności materiały należy przed 
użyciem poddać badaniom sprawdzającym. 
 

1.5. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń przepisów dotyczących 
obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren 
budowy, a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów w ten sposób 
uszkodzonych. 
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V. WYKONANIE ROBÓT 
 

1. PODSTAWOWE WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, 
DEMONTAŻOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych i montażowych Wykonawca powinien stwierdzić, 
czy: 
- teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót ziemnych,  
- teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych,  
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym i nie zagrażają bezpieczeństwu przy wykonywaniu prac 
wykopowych i montażowych,  
- projektowana oś przewodów powinna być wyznaczona i oznaczona w terenie przez 
uprawnionego Geodetę. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 
ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych 
palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu 
trasy i na odcinkach prostych. Na każdym odcinku prostym należy utrwalić co najmniej 3 
punkty,  
- wszystkie przewody i studnie kanalizacyjne przed ich obsypaniem należy poddać badaniom 
w zakresie szczelności. Badania należy wykonywać w obecności Zamawiającego a wyniki 
prób powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawiciela Wykonawcy 
i Zamawiającego.  
Roboty ziemne. 

 wszystkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
m. in. PN-B-10736:1999,  

 wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, 
podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999,  

 szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, 
podanymi w polskiej normie PN-90/M-47850,  

 w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 
umieścić napisy ostrzegawcze,  

 każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 
obudowy i skarp,  

 w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego,  

 poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad terenem i w 
odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu,  

 niezależnie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający 
wpadniecie do wykopu,  

 w przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć za 
pomocą balustrad z jaskrawych lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych 
wzdłuż wykopu na wysokości 1,1m i w odległości 1m od krawędzi wykopu,  

 pozostawianie wykopów niezabezpieczonych i nieoznakowanych jest 
niedopuszczalne,  

 wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą 
być wykonywane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren 
przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu,  

 wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1m, lecz nie większej od 2m, można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inżynierska,  

 wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 
urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione,  
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 w obrębie klina odłamu ściany wykopu nie szalowanego jak i szalowanego nie wolno 
składować materiałów i urobku,  

 lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu 
gruntu, powinna być udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w 
projekcie organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę,  

 wyjścia/zejścia z wykopu po drabinie powinny być wykonywane z chwila osiągnięcia 
głębokości większej niż 1,0m od poziomu terenu w odległościach nie 
przekraczających 20m,  

 przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu 
możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów,  

 przy wykonywaniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co 
najmniej 0,6m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu,  

 wykonywanie prac w studni przez pojedynczego pracownika dozwolone jest po 
wyposażeniu go w sprzęt ochronny i dodatkowym ubezpieczeniu przez innego 
pracownika znajdującego się na zewnątrz studni,  

 w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonać wyłącznie 
ręcznie a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odeskowanie lub podwieszenie, a w razie konieczności dokonać jego przełożenia. 

 

1. Istniejące instalacje i uzbrojenie 
 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci 

uzbrojenia przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 

spowodować ich uszkodzenia. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, Wykonawca wykona 

przekopy kontrolne w celu zidentyfikowania instalacji podziemnych, których uszkodzenie 

może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa oraz w celu potwierdzenia danych przyjętych w 

Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia elementów infrastruktury i 

uzbrojenia jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 

podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 

uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane 

przez Inspektora Nadzoru, a związane z działaniem Wykonawcy na istniejących instalacjach. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 

Zamawiającego, władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do 

zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia 

instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 

podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Wszystkie powyższe koszty 

uważa się za wliczone i objęte umową. 

Od Wykonawcy wymagane będzie przeprowadzenie włączeń do istniejących rurociągów. 

Połączenia pomiędzy istniejącymi rurociągami a rurociągami nowymi nie będzie wykonane 

dopóki na nowych rurociągach nie zostaną przeprowadzone wszelkie konieczne badania i 

próby i nie wykażą one zgodności z wymaganiami Umowy w każdym aspekcie. 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu swoją propozycję odnośnie 

włączeń w istniejące rurociągi na co najmniej 14 dni przed wykonaniem takich włączeń. 

Inwestor może żądać zmiany terminu dokonania włączenia. 

Wykonawca powinien rozplanować swoje roboty w taki sposób aby zminimalizować wpływ 

robót na istniejące sieci. W związku z tym może się okazać iż konieczne jest aby 

Wykonawca pracował również poza normalnymi godzinami pracy także w soboty, niedziele i 

święta, po uprzednio uzyskanej zgodzie od Inspektora Nadzoru, jednakże za pracę tę 
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Wykonawca nie będzie upoważniony do otrzymania jakiegokolwiek dodatkowego 

wynagrodzenia od Zamawiającego. 

2.  Roboty geodezyjno - kartograficzne 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną inwestycji ze 

szczególnym uwzględnieniem, poniższych wymagań. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych poniżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w umowie. 

Opracowania i czynności geodezyjne wykonują podmioty posiadające niezbędne 

uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.). 

Roboty geodezyjno - kartograficzne należy wykonywać specjalistycznym sprzętem 

geodezyjnym, gwarantującym uzyskanie wysokiej dokładności pomiaru. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dokonać 

szczegółowej inwentaryzacji istniejącego stanu zagospodarowania terenu oraz dokonać 

szczegółowego pomiaru wysokościowego celem późniejszego przywrócenia terenu do stanu 

istniejącego lub projektowanego. 
 

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i utrwalić w terenie, zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej, wszystkie elementy geodezyjne określające usytuowanie w 

poziomie oraz posadowienie wysokościowe obiektów budowanych, a w szczególności: 

• główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych,  

• charakterystyczne punkty projektowanych obiektów,  

• stałe punkty wysokościowe – repery,  

• punkty tras rurociągów, punkty załamań  

• lokalizację projektowanych i tymczasowych komór i studni,  

• kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną.  

 

Tyczenie każdego odcinka należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, przy 

wykorzystaniu szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej. Wyznaczone 

punkty na osiach przewodów nie powinny być przesunięte więcej niż 1 cm w stosunku do 

projektowanych, a rzędne punktów na osiach należy wyznaczyć z dokładnością do ± 0,5 cm 

w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Punkty wytyczone w terenie powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych 

lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze 

należy założyć poza granicami robót. Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem 

głównych elementów sieci oraz reperów roboczych będą wykonywane ręcznie. 

Oprócz określenia przebiegu trasy sieci, należy również wykonać domiary sprawdzające 

względem innych istniejących obiektów. Wykonawca jest zobowiązany wykonać szkic 

wytyczenia obiektów budowlanych. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być 

usunięte na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Przyjęcie tych punktów 

powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. 
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Czynności geodezyjne w toku budowy 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego, 

• pomiary obiektu, jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu, 

• geodezyjną inwentaryzację obiektów lub elementów obiektów ulegających zakryciu. 
 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 

kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 

geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. 

Wykonanie czynności geodezyjnych potwierdza wykonawca prac geodezyjnych. Wykonawca 

prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli 

położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne 

umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o 

przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać 

dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 

szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 

budowlanego, rurociągów, kanałów podziemnych, dróg oraz tras sieci 

elektroenergetycznych, oświetleniowych, teletechnicznych i innych. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej powinna umożliwić wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 

gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i 

zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

Wykonawca Robót przekaże Inspektorowi Nadzoru kopię mapy z potwierdzeniem przyjęcia 

do zasobów odpowiednich instytucji. 

 

3.  Roboty ziemne 

Roboty ziemne 
 

Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykopy należy prowadzić zgodnie z organizacją robót zaproponowaną przez Wykonawcę i 

przedłożoną do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru oraz z harmonogramem. Winna ona 

uwzględniać wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty ziemne. 
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Dopuszcza się zmianę sposobu prowadzenia robót ziemnych w stosunku do wymagań 

określonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej pod warunkiem, że 

Wykonawca opracuje dokumentację zamienną i uzyska akceptację Zamawiającego, 

dotyczącą przyjętych rozwiązań. 

Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. 

Wykopy należy prowadzić zgodnie z organizacją robót, zaproponowaną przez 

Wykonawcę i przedłożoną do zatwierdzenia Zamawiającemu. Przed przystąpieniem do 

wykonywania wykopów należy: 

 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 
krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 

 usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty 
ziemne będą wykonywane, 

 urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 

 

Przekopy kontrolne 

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej oraz w 

przypadku braku pewności co do usytuowania wysokościowego istniejącej infrastruktury, 

należy wykonać przekopy kontrolne m.in. w celu sprawdzenia średnicy istniejącego kanału 

wodociągowego. 

Przekopy należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Po wykonaniu przekopu i 

zainwentaryzowaniu geodezyjnym kolizji, przekop należy zasypać, a teren przywrócić do 

stanu pierwotnego. 

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej kolizji należy 

poinformować Inspektora Nadzoru. 

Humus 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, w pierwszej kolejności, w pasie robót 

ziemnych, na trasie gdzie występują grunty urodzajne należy zdjąć wierzchnią min. 10 cm - 

warstwę gleby (humusu) i złożyć obok wykopów. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 

najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych 

opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 

nieorganicznym. 

Po zakończeniu robót budowlanych ziemię urodzajną uzupełnić, rozplanować i 

zrekultywować. 

Wykopy 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora 

Nadzoru) sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektów i 

ułożenia kanałów, wg przekazanej Wykonawcy Dokumentacji Projektowej. 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu: 

• warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i posadowieniem obiektów; 

• w przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 

poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem 

Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
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Wykopy należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i PN-B-

06050: 

• szerokości wykopu, 

• głębokości wykopu, 

• systemu oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, 

• kształtu wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą, 

• rodzaju podłoża: naturalne lub wzmocnione, 

• sposobu zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu, 

• zabezpieczenie od obciążenia ruchem kołowym, 

• sposobu obniżenia wody gruntowej, 

• występowanie innych przewodów w tym samym wykopie. 
 

Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona poprzez: 

• zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 

• utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 
 

Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o głębokości w gruntach skalistych 

litych – 4,0 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych – 2,0 m; w pozostałych gruntach 1,0 m 

pod warunkiem gdy: nie występują wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obciążony 

nasypem w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu. Jeśli w obrębie klina 

odłamu ścian wykopu odbywa się komunikacja, powinna być zastosowana odpowiednia 

obudowa. 

To samo dotyczy wykopów jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się 

fundamenty budowli posadowionych powyżej dna wykopu. 

Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego 

szalunkiem, należy tam zapewnić przestrzeń roboczą. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia 

między przewód a ściany wykopu, minimalna szerokość wykopu może być zmniejszona. 

Przestrzeń w wykopach wokół obiektów inżynierskich powinna umożliwiać wykonywanie 

robót budowlano - montażowych oraz izolacji. 

Minimalna przestrzeń robocza między ścianką rury a ścianą wykopu lub jego szalunkiem. 
 

Średnica nominalna rury Minimalna wielkość przestrzeni 

DN < 350 0,25 m 

350 < DN < 700 0,35 m 

700<DN< 1200 0,45 m 

DN>1200 0,50 m 
 

Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być wywieziony 

na odkład. 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-

03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt 

stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, 

gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 

normy PN-B-10736.  

W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany gruntów koszt ten poniesie Wykonawca. 

Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna wykopu 

nie powinien być naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod 

kielichy.  
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Podczas montażu przewodu oraz wykonywania obiektów inżynierskich wykop powinien być 

odwodniony. 

Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 

Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu. Minimalna grubość zasypki 

wstępnej powinna wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury. Dobór właściwego gruntu oraz 

dokładne zagęszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności 

przewodu i nawierzchni. 

W zależności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje przygotowania 

podłoża: 

• podłoże naturalne bez podsypki, 

• podłoże wzmocnione podsypką. 

W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, 

do których zalicza się torf lub kurzawkę, powinno być stosowane podłoże wzmocnione, takie 

jak: piasek, żwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podłoża 

powinny spełniać wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

• Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. 

• W przypadku natrafienia na urządzenia nieoznaczone w Dokumentacji Projektowej bądź 

niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 

oraz odpowiednie służby i instytucje. 

• Na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia 

należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia 

sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu; 

• Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub 

podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna wystawać co najmniej 15 

cm ponad poziom terenu). 

• Należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co 

najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu; 

• Jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast 

przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 

kontynuować prace ziemne; 

• Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 

zagęszczania stopniowo rozbierać; 

• W przypadku natrafienia na istniejące ciągi drenarskie ww. układ drenów należy 

odtworzyć. 
 

Zabezpieczenie ścian wykopów 

Ściany wykopów powinny być zabezpieczone w sposób gwarantujący bezpieczeństwo 

budowy. Sposób zabezpieczenia wykopów musi umożliwić prawidłowe wykonanie prac 

ziemnych i montażowych w wykopie oraz pozwalać na zabezpieczenie istniejącego 

uzbrojenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ostateczny dobór oraz prawidłowe wykonanie 

zabezpieczeń wykopów. 

4.    Odspojenie i transport urobku 
 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat lub mechanicznie koparkami. 

Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawędzią 
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wykopu. Nadmiar urobku należy złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca 

zawróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na 

zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg 

publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie 

je regularnie oczyszczał. 

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z 

wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje 

także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. 

W przypadku gruntów słabych, takich jak namuły, czy torfy, należy podłoże pod przewód 

specjalnie przygotować poprzez wybranie całej warstwy słabego gruntu (aż do gruntu 

stabilnego), a miejsce po jej wybraniu wypełnić piaskiem spełniającym wymagania jak dla 

podsypki. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany powinna być dostosowana do 

średnicy przewodu. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno przekraczać -5 +5 cm, natomiast odchylenie dna wykopu w pionie powinno mieścić 

się w zakresie -2 +5 cm w stosunku do Dokumentacji Projektowej. 

Wszystkie wykopy pod przyłącza należy wykonać ręcznie jak również przekopy kontrolne w 

miejscach przewidywanych skrzyżowań projektowanych kanałów z uzbrojeniem istniejącym. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co 

najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu.  

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

• bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 

urządzenia nie oznaczone w Dokumentacji Projektowej bądź niewypał, należy miejsce to 

zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Zamawiającego i odpowiednie służby i instytucje. 

Na głębokościach i w miejscach, w których Dokumentacja Projektowa wskazuje przebieg 

innego uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. Niezależnie od powyższego, 

w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego 

gruntu; 

• rozstaw rozparcia lub podparcia elementów obudów wykopów pionowych powinien być 

dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, 

w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 

15 cm ponad poziom terenu). Należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać 

usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii 

gruntu; 

• jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast 

przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 

kontynuować prace ziemne; 

• obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 

zagęszczania stopniowo rozbierać; 

W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca 

zawróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na 

zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg 

publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie 

je regularnie oczyszczał. 
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Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z 

wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje 

także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. 

Koszty związane z wywozem i wszelkie opłaty z tym związane należy ująć w cenie 

ryczałtowej. 
 

5.    Odwodnienie wykopów na czas budowy rurociągu oraz budowy obiektów 

inżynierskich. 
 

Głównym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej napływającej 

do niego z obydwu stron i od dołu. Wodę odprowadza się do studzienek zbiorczych 

umieszczonych poza obrębem budowli, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót 

względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 

Do odprowadzenia nieznacznych ilości wody wystarcza zazwyczaj warstwa tłucznia lub 

żwiru, ułożona ze spadkiem wykopu i stanowiąca fundament budowli 10-20cm. 

Przy występowaniu większej ilości wody w warstwie odwadniającej należy ułożyć sączki lub 

materiał geotekstylny - co pozwoli na przepływ wody przez warstwę drenującą i zapobiegnie 

przesuwaniu się warstwy podłoża. 

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego zwierciadła wody gruntowej, należy 

zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6m montowane za pomocą 

wpłukiwanej rury obsadowej średnicy 0,14m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach, co 

1,5m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę 

pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego 

wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków wodnych w 

trakcie wykonywania robót. 
 

6.  Podłoże 
 

6.1.  Podłoże naturalne 
 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 

zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Należy je 

zabezpieczyć przed: 

• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 

głębokości 0,2-0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 

zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się 

w nich wody; 

• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 

najmniej 0,5m poniżej poziomu podłoża naturalnego. 

6.2. Podłoże wzmocnione ( sztuczne) 
 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono powyżej, należy 

wykonać podłoże wzmocnione. Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

• podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 

naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), 

makroporowatych i kamienistych; 

• podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
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• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości 

po ich usunięciu; 

• przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 

• w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 

przewodów; 

• jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 

• w razie konieczności obetonowania rur. 
 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10m. 

Umocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 

szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub 

podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak 

wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni i z 

zaprojektowanym spadkiem. 
 

7.  Podsypka i zasypka 
 

7.1.  Wykonanie podsypki i obsypki 
 

Jeśli rury oraz obiekty inżynierskie mają być ułożone na granulowanej podsypce, wówczas 

należy odpowiedni materiał starannie ułożyć na dnie wykopu, aby uniknąć segregacji, 

rozścielić i za pomocą zatwierdzonego sprzętu mechanicznego dokładnie ubić warstwami o 

grubości nieprzekraczającej po ubiciu 15 cm, w celu uzyskania jednorodnej podsypki o 

odpowiednim nachyleniu. Jeśli mają być użyte wibratory płytowe, wówczas powinna być 

wykonana co najmniej jedna warstwa żwiru i dwie warstwy piasku. Ręczne ubijanie i 

podbijanie będzie dozwolone tylko wtedy, gdy nie będzie wystarczającego miejsca do użycia 

sprzętu mechanicznego. Minimalna grubość ubitego materiału ziarnistego na równym dnie 

wykopu lub nad największymi nierównościami dna powinna wynosić 20 cm, (co najmniej 10 

cm pod kielichami). 

Rury należy następnie równo ułożyć na podsypce, zwracając szczególną uwagę na 

podparcie rur na całej długości. 

Ułożony odcinek rury - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga 

zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokość 10 

cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm). 

Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki 

montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 

Po obydwu stronach rurociągu należy ułożyć materiał ziarnisty tego samego typu w 

jednorodnych warstwach o grubości nieprzekraczającej 150 mm, ubitych zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji, zwracając uwagę na to, aby pod rurą nie pozostawić żadnych 

pustych miejsc i aby rury nie przemieściły się pod wpływem różnicy ciśnienia z boku. 

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uważać, aby nie przesunąć ani nie 

uszkodzić rur - zrzucanie materiału na obsypkę bezpośrednio z poziomu gruntu na rury jest 

niedozwolone. 
 

7.2.    Zagęszczenie podsypki i obsypki 
 

Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inspektora Nadzoru i po pomyślnej 

wstępnej próbie szczelności, każde złącze należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym 

i dokładnie ubić, do uzyskania takiego współczynnika zagęszczenia, jaki ma wierzchnia 

warstwa podsypki. 
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Materiał ziarnisty powinien sięgać na wysokość co najmniej 30 cm nad wierzch rury. W 

przypadku rur z ziarnistą podsypką, jeżeli nie zaznaczono inaczej, materiał podsypki 

powinien sięgać podstawy rury, a obsypkę należy wykonać przez ostrożne ułożenie 

wybranego materiału z wykopu warstwami o grubości nieprzekraczającej 150 mm, dokładnie 

ubitymi po obydwu stronach rurociągu do wysokości co najmniej 300 mm powyżej wierzchu 

rury. 

Podczas ubijania obsypki wokół rurociągu należy zachować dużą ostrożność, aby nie 

uszkodzić ani nie przesunąć rur. 

W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać wzmocnienie 

ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i niezagęszczonych miejsc. 

Gdy materiał obsypki sięgnie poziomu wierzchu rury, sprzęt do ubijania może być używany 

tylko do części ułożonych wyżej warstw obsypki, leżących wzdłuż ścian wykopu. Część 

materiału obsypki leżącą bezpośrednio nad rurą należy jedynie lekko ubić nogami. 

Przedmiotowy kanał posadowiony będzie na zagęszczonej podsypce piaskowej o stopniu 

zagęszczenia > 98% Standardu Proctora. Grubość dolnej części podbudowy (posypki) 

wynosić będzie 15cm. Górna część podbudowy rury (około 4cm), wynikająca z obliczeń 

statycznych tzw. kąt posadowienia (90st), będzie zagęszczona jak dolna. Wszystkie warunki 

dotyczące wykonania podsypki obowiązują również dla obiektów inżynierskich. 
 

8.  Zasypka i zagęszczenie 
 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Najpierw trzeba 

podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami 0,20m do wysokości 0,30m ponad 

lico rury. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,  

Etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń,  

Etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 

rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez gród i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty. 

Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do stopnia 

zagęszczenia > 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. Bardzo ważne jest, aby wartość 

zagęszczenia w strefie posadowienia rury ( podsypka i zasypka na 30cm ponad grzbiet rury) 

była co najmniej równa wartości zagęszczenia zasypki właściwej - nigdy nie mniejsza. 

Obsypka wokół obiektów inżynierskich musi być również zagęszczona warstwami grubości 

20 cm do stopnia zagęszczenia > 98% w/g Standardu Proctor. 

 
9.  Roboty montażowe rurociągu 

 

9.1  Warunki ogólne 
 

Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, 

czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 
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Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być składowane zgodnie z 

zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających im czystość. Rury, kształtki i 

armatura powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. 
 

9.2. Ułożenie rurociągu 
 

Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i 

spadku z dokładnością określoną w poniższej tablicy. 

Dokładność zachowania odchylenia w planie i spadku 
 

Materiał przewodu Odchylenie w planie Odchylenie spadku 

 m m 

Tworzywa sztuczne 0,10 ±0 , 05  

Pozostałe 0,02 ±0,02 
 

Odchylenia spadku nie mogą spowodować spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do 

zera na odcinku przewodu. 

Ułożony odcinek rurociągu powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. 

Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu 

na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 
 

9.3 Montaż rurociągu 
 

Montaż rurociągu powinien być wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w 

temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. 
 

9.4 Próba szczelności rurociągu 
 

Rurociąg powinien być poddany próbie szczelności zgodnie z normą PN-B-10725 i instrukcję 

dostawcy rur. 
 
9.5. Montaż obiektów inżynierskich wykonanych z prefabrykatów 
 

9.5.1  Warunki ogólne 
 

Elementy prefabrykowane obiektów inżynierskich powinny być sprawdzone przed montażem 

czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 
 

9.5.2 Ułożenie obiektów inżynierskich 
 

Prefabrykaty obiektów inżynierskich powinny być ułożone na równym podłożu. Należy 

bardzo rygorystycznie sprawdzać pionowość ułożenia elementów. 
 

10.  Odtworzenie nawierzchni 
 

Odtworzenie nawierzchni drogowej po zakończonych robotach budowlano -montażowych 

budowy przedmiotowych instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej, należy wykonać (zgodnie z dokumentacją projektową oraz z uzgodnieniami z 

zarządcami dróg). 
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VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie niezbędne próby i badania kontrolne 

w celu potwierdzenia zgodności zainstalowanego sprzętu z wymogami specyfikacji.  

• wszystkie wymagane próby i badania kontrolne należy przeprowadzać zgodnie z 

harmonogramem uzgodnionym wcześniej z Kierownikiem budowy. Należy umożliwić 

Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru, obecność przy przeprowadzeniu prób i kontroli. 

• wszystkie próby przeprowadzone w czasie nieobecności przedstawiciela Zamawiającego 

będą uznane za nieważne chyba, że Inwestor zadecyduje inaczej, upoważniając 

Wykonawcę do przeprowadzenia takich prób. 

• świadectwo przeprowadzenia próby powinno zawierać miedzy innymi informacje na temat: 

daty i godziny przeprowadzenia próby, warunków zewnętrznych, pełny, szczegółowy opis 

próby, ich wyniki, jak również wszelkie informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach 

w pracy sprzętu. 

• żaden materiał, sprzęt, czy element wyposażenia nie może być obudowany lub w inny 

sposób trwale osłonięty do czasu oględzin przeprowadzonych przez przedstawiciela na lub 

wydania pisemnego oświadczenia upoważniającego Wykonawcę do zapewnienia osłony dla 

dostarczonego produktu. 

• żadne urządzenie, element wyposażenia czy instalacja nie będzie uznana za kompletną 

dopóki określone w niniejszej specyfikacji oględziny i próby nie zostaną dokonane, a ich 

wyniki nie potwierdzą zgodności dostarczanego produktu z określonymi wymogami. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia na swoje wyłączne życzenie, od 

konieczności uczestniczenia w oględzinach i próbach dostarczanych materiałów, sprzętu, 

czy wyposażenia. Prawo to w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

przeprowadzenia wymaganych prób i dostarczenia Zamawiającemu świadectw z ich 

wynikami. 

 

1. PRÓBY, BADANIA, POMIARY. 
 

Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. Przed przystąpieniem do wszelkich prób, badan i pomiarów 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie prób lub pomiaru. Po 
wykonaniu prób, badan lub pomiarów Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Zamawiającego. Wszystkie próby, badania i pomiary należy wykonywać za 
pomocą sprawnych technicznie i zalegalizowanych urządzeń lub przyrządów pomiarowych 
dostarczonych przez Wykonawcę. Przed każdym badaniem Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu aktualne świadectwa legalizacji dla urządzeń lub przyrządów 
wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania budowy. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na własny koszt, wszystkie pompy, sprężarki, butle 
gazowe, orurowanie czasowe, zawory do przepłukiwania, odpowietrzniki, spusty, obejścia, 
pętle, filtry i wszelkie inne wyposażenie niezbędne do przepłukania, oczyszczenia, usunięcia 
niepożądanych substancji. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że wszystkie odpady powstałe podczas 
przepłukiwania, oczyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji zostaną usunięte 
zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami ochrony środowiska. 
Całość operacji płukania, czyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji i dezynfekcji ma 
zostać przeprowadzona w obecności Zamawiającego. Zapisy z wszystkich testów maja być 
dołączone do ostatecznej dokumentacji powykonawczej.  
 

2. CERTYFIKATY, APROBATY I DEKLARACJE 
 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musza odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i odpowiednich norm materiałowych. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i są prawidłowo oznaczone znakiem bezpieczeństwa „B”. 
b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie CE 
c) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi ST. 
d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane przepisami. 
Każda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały i urządzenia, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucane a koszt ich demontażu i wywozu z terenu budowy 
poniesie Wykonawca. 
 

3. SZKOLENIE PERSONELU INWESTORA 
 

Po zakończeniu prac, a przed odbiorem końcowym Wykonawca poinstruuje personel 
Inwestora odnośnie przeznaczenia, funkcjonowania i sposobów prawidłowego użytkowania 
wszystkich instalacji, urządzeń i sprzętu. Powyższe szkolenie obejmować będzie również 
prezentacje procedur opisanych w Instrukcjach eksploatacji i konserwacji. 
Szczegółowe instrukcje eksploatacji i konserwacji dla wszystkich wykonanych instalacji 
Wykonawca powinien opracować na własny koszt i przekazać Inwestorowi najpóźniej na 5 
dni przed wyznaczonym terminem szkolenia. O proponowanej dacie przeprowadzenia 
szkolenia należy poinformować Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem. Należy 
założyć, że czas trwania szkolenia wyniesie do 3 dni roboczych. Z przeprowadzonego 
szkolenia Wykonawca przedstawi protokół z wykazem i podpisami osób biorących udział w 
szkoleniu. 
Dokument taki Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego 
robót.  
 

VII. ODBIÓR ROBÓT 

 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi końcowemu. 

Inspektor Nadzoru sprawdzi m.in.: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
• użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów, 

• prawidłowość zamontowania i działania armatury i urządzeń, 

• prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń, 

• szczelność całego układu. 
 

W trakcie odbioru należy: 

• sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 

ze stanem faktycznym, wynikających z innych dokumentów dotyczących jakości materiałów 

użytych do robót, wyników pomiarów i badań, 

• sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

• dokonać szczegółowych oględzin robót. 
 

2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca do Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego.  
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie: 

• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 

certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z 

projektem wykonanych robót oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania 

robót, 

• przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspekcji, badań i prób. 
 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora 

Nadzoru, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. W protokole odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać 

istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych 

robót: 

• zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń 

• technologię wykonania robót, 

• parametry techniczne wykonanych robót. 

 
Odbiór będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie.  
 

3. ODBIÓR KOŃCOWY (OSTATECZNY) ROBÓT 
Zgodnie z zapisami umowy. 
 
 

VIII. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zgodnie z zapisami umowy. 

 

 
IX. PRZEPISY ZWIAZANE 

 
Wszelkie roboty należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz w zgodzie z 
zasadami BHP i ochrony ppoż., a także zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z 12.04.2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie" (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) oraz obowiązującymi normami i przepisami 
branżowymi. 
 

OPRACOWAŁ: 

Ryszard Kaźmierczak 


