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S 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczegól-

nych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 

budowy budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne w Nowogrodźcu.  

kod CPV 45211340-4. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów 

Przetargowych i należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 

1.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

S 0l Roboty budowlane 

S 02 Roboty sanitarne 

S 03 Roboty elektryczne 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z w/w Specyfikacjami Technicznymi dla 

robót dotyczących budowy budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne w Nowogrodźcu. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z warunkami 

technicznymi, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w Umowie Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden kom-

plet ST. W okresie przygotowania ofert Dokumentacja do wglądu znajduje się w siedzibie Inwestora. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać projekt budowlany opracowanym przez 

mgr inż. arch. Anitę Galik, we wszystkich branżach wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu. 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie zawierać 

następujące części: 

- Projekt budowlany – część architektoniczno – konstrukcyjna, 

- Projekt budowlany – część sanitarna, 

- Projekt budowlany – część elektryczna, 

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- Przedmiary robót. 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i doku-

menty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 

na dokumentację projektową: 

  Dostarczoną przez Zamawiającego; 

  Sporządzoną przez Wykonawcę. 

W skład dokumentacji wchodzi: 

 Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych – wg spisu zawartego w 

dokumentacji przetargowej; 

 Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 

umownej. 

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonać dokumentację powykonawczą ca-

łości wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną (+ szkice polowe). Dokumen-

tacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w 

trakcie realizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 

2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 
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3. Projekt organizacji i harmonogram Robót. 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowią-

zujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane określone w Dokumentacji projektowej 

i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedzia-

łu tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie za-

stąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, 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. Przed przystąpieniem 

do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Tablice Informa-

cyjne zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice będą w utrzymywane przez Wykonawcę przez 

cały okres realizacji Inwestycji. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm do-

tyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) robotami rozbiórkowymi 

b) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

d) możliwością powstania pożaru. 

e) możliwością uszkodzenia istniejącego drzewostanu. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzy-

mywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyj-

nych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materia-

ły łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostę-

pem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-

nym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopusz-

czalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 

Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warun-
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kiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji pań-

stwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwier-

dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca za-

pewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Tere-

nie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainte-

resowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokony-

waniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodze-

nia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

1.4.9. Zaplecze budowy w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek na własny koszt zorganizować zaplecze budowy oraz znać i stoso-

wać w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony pracy. W okresie trwania Robót 

Wykonawca będzie utrzymywać Teren Budowy i Zaplecze Budowy. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację i utrzymanie porządku baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Lokalizację i utrzymanie porządku szatni i pomieszczeń socjalnych pracowników. 

3) Lokalizację i utrzymanie porządku sanitariatów. 

4) Lokalizację i utrzymanie porządku miejsca gromadzenia odpadów.  

1.4.10. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie wykonywania Robót 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykony-

wał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-

nich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpie-

czające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikają-

cych z: Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 

28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 ). 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić 

lub zapewnić sporządzenie ( przed rozpoczęciem budowy ), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zwanego „ Planem BOIZ ” na podstawie, „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ” 

sporządzoną przez projektanta. „ Plan BIOZ ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzględniając 

również wymagania określone w Rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 

401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepi-

sów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ). Uznaje się, że wszelkie koszty zwią-

zane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnio-

ne w Cenie umownej. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i bę-

dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadze-

nia Robót. 
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W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa hi-

gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 

407 ). 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypeł-

nienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przed-

stawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględ-

nione w Cenie jednostkowej umownej. 

 

1.4.12. Wycinka zieleni 

W sytuacji stwierdzenia konieczności wycinki drzew i krzewów w ramach przygotowania tere-

nu zostanie wykonana przez Zamawiającego. Wykonawca uwzględni koszty w Cenie umownej zwią-

zane z usunięciem samosiejek. 

1.5. Określenia podstawowe 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

 Budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi; 

 Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

 Obiekt małej architektury. 

Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotnisko, 

drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 

stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nad-

ziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym czę-

ści przedmiotów składających się na całość Użytkową. 

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 

 Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki; 

 Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; 

 Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, dra-

binki, śmietniki. 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego Użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub roz-

biórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawi-

lony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia roz-

rywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego. 

Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na od-

tworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość Użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instala-

cyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowa-

ną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy –tytuł prawny wynikający z prawa wła-

sności, Użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowią-

zanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę –decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dzien-

nik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operat geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do sto-

sowania w budownictwie. 

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbu-

dowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajem-

nym połączeniu stanowiącym integralną całość Użytkową. 

Organ samorządu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzą-

dach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów . 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepi-

sów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 

terenu. 

Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontro-

le dokonywane przez właściwy organ. 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończe-

niu. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzą-

cych w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca ustawową odpowie-

dzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, 

służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru budowlanego. 

Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno–użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploata-

cji. 

Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specy-

fikacjach technicznych. 

Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i 

prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów przeprowadzo-

nych robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały Użyte do wykonania robót 

powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów Używanych do odtworzenia części 

chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało 

to wskazane jako „materiał z odzysku”. 
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Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwycza-

jowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nad-

zoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadze-

niem budowy. 

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejno-

ści ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiaro-

wych. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 

udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Mi-

nistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryte-

riów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (tekst pierwotny: Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 

Teks jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290,)  

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 

zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów do-

puszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aproba-

tę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfika-

cji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są 

zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. Skała– jest definiowana jako 

wszystkie materiały wymagające – zdaniem Inspektora Nadzoru – wysadzenia lub zastosowania kli-

nów metalowych i młotów dwuręcznych, lub zastosowania wierceń pneumatycznych w celu ich usu-

nięcia, których to materiałów nie można wydobyć poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy użytecznej 

równej, co najmniej 150 KM z pojedynczą, wysokowydajną zrywarką zamontowaną z tyłu. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warun-

kom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 

414 Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny po-

siadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bez-

pieczeństwa. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy 

lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych ma-

teriałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyska-

nie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawia-

jącego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczę-

ciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań tereno-
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wych 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. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i 

miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywraca-

niu stanu terenu przy ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 

Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Ro-

bót 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 umowie. 

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 będą zlokalizowa-

ne w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Bu-

dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materia-

łów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie-

zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyję-

ciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-

nego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie orga-

nizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumen-

tach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projek-

towej, 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 kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytko-

wania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możli-

wość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, ma-

szyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 

Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 
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nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzo-

ru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków trans-

portu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 

i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nieodpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przy-

wrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wy-

konawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-

jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

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 technicz-

nych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 

usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie za-

nieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zasto-

sowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami 

ST, 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, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpo-

wiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót bę-

dą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normal-

nie 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. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć za-

łożoną 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, badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem 

systemu kontroli Inspektora może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowa-

nia, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wy-

maganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określa-

jących procedury badań. Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-

ciągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki ba-

dań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
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wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie od-

powiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ma-

teriałów 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 prawdo-

podobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materia-

łów, 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 przy-

padku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobie-

rania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostar-

czone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wy-

konawca 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 kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jed-

nak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą prze-

kazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych 

przez niego. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor 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, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wy-

maganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać 

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 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 może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i do-

kumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przy-

padku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które 

spełniaj ą wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczo-

na do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemy-

słowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynika-

mi badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę In-

spektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wy-

konawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpo-

wiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kie-
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rowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Ro-

bót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzien-

niku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w po-

rządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, ter-

miny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- uwagi i polecenia Projektanta, 

- uwagi i polecenia Inwestora, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbio-

rów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-

nia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z poda-

niem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone In-

spektorowi do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzo-

ru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną urnowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy Robót. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-

pieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-

rzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspek-

tora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumenta-

cją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 

dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Śle-

pym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-

wiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 

Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
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płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wyko-

nawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakcepto-

wane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonaw-

cę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waż-

ne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w do-

brym stanie przez cały okres trwania Robót. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jedno-

znaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

8. ODBIÓR ROBOT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

8.1. 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 popra-

wek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części 

Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Jakość i 

ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyni-

ków badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projek-

tową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. 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 Inspek-

tor. 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy wraz z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inwestora. 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, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna 

się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach nie-

wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających lub w Robotach wykoń-

czeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypad-

ku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Umownych. 
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robót jest protokół odbioru Robót sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następu-

jące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dzienniki Budowy (oryginał). 

5. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulega-

jących zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń; 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefo-

nicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właści-

cielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne.  

13. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót; 

14. Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot; 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszyst-

kie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wy-

znaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy i pogwarancyjny 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-

nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 

„Odbiór ostateczny Robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) skalkulowana i 

podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). Wyna-

grodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wyko-

nanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. 

Wynagrodzenie Robót będzie obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy; 

 Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty); 

 Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pra-

cowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki 

socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym dopro-

wadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 

Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębior-

stwa Wykonawcy; 

 Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 



 15 

 Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT; 

Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz wyklu-

cza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacją przedmiotu Umo-

wy. Do cen ryczałtowych należy doliczać podatek 8% VAT. 

10. Przepisy związane 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami 

i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajo-

miony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 

(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 

będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami ob-

owiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, 

które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na 

równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicz-

nych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414; Dz. U. z 2016 r. 

poz. 290,). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bez-

pieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 

1948). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 doz. 401). 

 



S   01. Roboty budowlane 

S   01.1 Makroniwelacja i roboty ziemne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych związanych z budową budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne w Nowogrodźcu.  

Kod CPV 45112700-2. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót ziemnych powierzch-

niowych. W poziomie posadowienia występuje nadkład gliniasty, piesek gliniasty i glina pylasta prze-

warstwiona pyłem – stopień plastyczności IL=0,29. W miejscu posadowienia stwierdzono wódy grun-

towe na głębokości 2,1m pod powierzchnią terenu t. j. na poziomie 209,1m n. p. m. ( przy czym lustro 

wody może podnieść się o 1,0m. Sączenie wody na poz. ok. 0,8 m pod p. p. t. Dla wzmocnienie dna 

wykopu należy wzmocnić podłoże poprzez wbicie warstwy 30cm tłucznia niesortowanego. Budynek 

zaliczony został do kategorii geotechnicznej III. Przyjęta wartość graniczna obliczeniowego obciążenia 

jednostkowego podłoża pod fundamentami wynosi 150 kPa.  

Przed wykonaniem robót fundamentowych należy usunąć z powierzchni robót ziemię ro-

ślinną i wykonać badania geologiczne, alternatywnie wykonać 4 wykopy kontrolne do głębokości 

2m potwierdzające przyjęte założenia geotechniczne. Roboty ziemne należy prowadzić pod nad-

zorem geotechnicznym w obecności inspektora nadzoru. W wypadku wysokiego poziomu wód 

zaskórnych opracować projekt i wykonać odwodnienie powierzchniowe wykopu. 

Zakres robót obejmuje: 

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, 

- Usunięcie gruntu nasypowego, 

- Formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z dowozem kruszywa łamanego, 

- Plantowanie skarp i nasypów, 

- Wykopy wykonywane koparkami na odkład, 

- Zasypanie wykopów, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązujący-

mi odpowiednimi normami i ST-0 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane speł-

niające warunki określone w: 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane . 

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące 

stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują jako 

zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. Do wymiany gruntu pod płytę fundamentową 

należy stosować następujące materiały: 

 kruszywo gruboziarniste twarde (granit bazalt ) frakcji 0-63 mm odpowiadające wymaganiom 

normy PN-B-11111:1996; 

2.3. Piasek i pospółka 

Piasek i pospółkę stosujemy do niwelacji powierzchni terenu i zasypania przestrzeni wewnętrznej 

nad płytą fundamentową. 
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3. SPRZĘT 
3.1 Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzę-

tu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.: 

 równiarki lub spycharki uniwersalne; 

 walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne; 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania 

ogólne" punkt 3. 

3.2 Sprzęt pomiarowy: 

- niwelator 

- dalmierz 

- tyczki 

- łaty 

- taśmy stalowe 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁU 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładun-

kowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia 

dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 

koszt. Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać sto-

sowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport. Środki transportu 

wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania technicz-

ne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu po-

dano w ST-00 " Wymagania ogólne” punkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Ogólne wymagania dotyczą-

ce wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 5.1. Wykonanie robót powinno być 

zgodne normami PN-B-O6050, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-02. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 

nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych 

od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspek-

tora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może 

wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora 

Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

 opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentual-

nych zmian konstrukcyjnych; 

 skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie od-

miennym od pierwotnego; 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu powinno być wykonane przygotowanie 

terenu pod budowę. Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót 

opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne związane z 

wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizo-

wania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliż-

szym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powi-

nien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej in-

formacji to sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed roz-

poczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

 wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 

 ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych; 
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 wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów 

 niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

5.4. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 

środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego 

ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia natu-

ralnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak 

kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. Technologia wykonywania wyko-

pu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować po-

wstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 

 wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją; 

 „rozpompowanie” warstwy wodonośnej; 

 zmiana kierunków przepływu wód gruntowych; 

 zwiększenie współczynnika filtracji gruntów; 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożli-

wić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciw-

działać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku prze-

głębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego 

posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem 

podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.5. Odwodnienie wykopów 

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód grunto-

wych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może 

zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie 

odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Od-

prowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być po-

przedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 

5.6. Tolerancje wykonywania wykopów: 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

 ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie; 

 ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 

 ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów; 

5.7. Zagęszczenie dna wykopu 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od podanego. 

Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty 

materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy 

oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według 

BN-64/8931-02. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +20%. 

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożeniem folii lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po 

jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci 

wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 

naprawę wykona on na własny koszt. 

5.9. Podsypki 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nad-

zoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki: 
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 Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 

nim robót; 

 Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materia-

łów budowlanych i śmieci; 

 Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 

 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; 

 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi; 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 

wg próby normalnej Proctora; 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z dokumentacja projek-

tową oraz z Specyfikacją nr ST 00 Wymagania Ogólne. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 

ziemnych należy przeprowadzać przez porównanie wykonanego wykopu z obowiązującymi normami i 

przepisami według protokołów badań rzędnych dna wykopu : 

 sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją; 

 kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 

 sprawdzenie przygotowania terenu; 

 kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 

 sprawdzenie wymiarów wykopów; 

 sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 

 ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest: 

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu   m
2
, 

- Formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z dowozem pospółki m
3
, 

- Plantowanie skarp i nasypów      m
2
, 

- Humusowanie terenu z obsianiem trawą    m
2
, 

- Wykopy wykonywane koparkami na odkład    m
3
, 

- Zasypanie wykopów        m
3
, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST O Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inżynier po zakończeniu 

wszelkich robót. Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inżyniera jeśli wszelkie pomiary i ba-

dania dały wynik pozytywny. Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inżyniera jeśli wszelkie 

pomiary i badania dały wynik pozytywny. Dopuszczalne odchylenia powierzchni nie może być większe 

niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi należy wyznaczać z dokładnością do 1 cm. Dopuszczalne odchy-

lenia rzędnej dna wykopu nie może być większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi należy wyznaczać 

z dokładnością do 1 cm. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

 oznakowanie robót; 

 wyznaczenie zarysu wykopu; 

 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na 

miejsce odwożenia mas ziemnych; 

 odwodnienie wykopu; 

 utrzymanie wykopu; 

 wykonanie niwelacji terenu pod budowane obiekty 

 wykonania koryta pod chodniki  i dojazdy 

 profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

  plantowanie gruntu i obsianie trawą 
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 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez In-

spektora Nadzoru; 

 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; 

 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 0-1, G-1, G-2, G-3, G-4. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Arkady 1990 r 

3. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis Gruntów 

4. PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Ba-

dania próbek gruntu 

5. PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania 

7. BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

8. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki Szczelne 

9. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka. 



 21 

S   01.3 Fundamenty 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

fundamentowych związanych z budową budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne w Nowogrodź-

cu. kod CPV45262210-6. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót fundamentowych: 

- FUNDAMENTY 

Przyjęto jednakowy poziom posadowienia płyty fundamentowej. Budynek posadowiono na płycie fundamentowej. 

Podłoże pod płytą należy wymienić i zagęścić sposobem mechanicznym warstwami o grubości 2 x 15 cm. Do 

wymiany użyć kamienia łamanego niesortowanego twardego – granit , bazalt frakcji 0-60 mm. Zaprojektowano 

fundament płytowy wylewany z betonu C25/30( B30 ) K-4 W8 grubości 35cm na podkładzie z chudego betonu B- 

10 gr 10cm z żebrami poprzecznymi o wymiarach 24 x 52,5cm. Zbrojenie płyty podwójną siatką ze stali A-III # 

14mm o oczkach 20 x 20cm.  

- ŚCIANY WYRÓWNAWCZE 

Ściany podziemia stanowią żebra, usztywniające płytę, wylewane z betonu C25/30( B30 ) K-4 W8 grubości 24cm 

i wysokości 52,5 cm zbrojone stalą A-III 9 # 14mm, strzemiona ze stali A0 Ø6 co 20cm z izolacją termiczną ze 

styropianu odmiany FS – 20. Poniżej gruntu z warstwą dociskowo – ochronną. Izolacja przeciwwilgociowa po-

zioma i pionowa od strony wewnętrznej - 2 x lepik asfaltowy na zimno. Od strony zewnętrznej izolacja cieplna ze 

styropianu FS20 gr. 15 cm i przeciwwilgociowa 2 x lepik 

Zakres robót obejmuje: 

- Wykonanie podkładów z betonu B 10; 

- Wykonanie płyty fundamentowej z betonu C25/30( B30 ) K-4 W8; 

- Wykonanie izolacji przeciw wilgociowych pionowych i poziomych, 

- Wykonanie żeber wzmacniających płytę, 

- Ocieplenie zewnętrznych ścian fundamentowych styropianem FS20. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązujący-

mi odpowiednimi normami i ST-0 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne".  

3. SPRZĘT 
3.1 Do wykonania w/w robót wykorzystany jest sprzęt: wg Zał. Nr 2 Zestawienie sprzętu. 

3.2 Sprzęt pomiarowy: 

- niwelator 

- dalmierz 

- tyczki 

- łaty 

- taśmy stalowe 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁU 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą unik-

nąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

5.2. Prace pomiarowe 
Prace pomiarowe powinny być wykonane z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geo-

dezji i Kartografii.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z dokumentacja 
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projektową oraz z Specyfikacją nr ST 00 Wymagania Ogólne. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

robót fundamentowych należy przeprowadzać przez porównanie z obowiązującymi normami i przepisa-

mi według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częścio-

wych podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

W trakcie odbioru sprawdzić należy : 

•    Sprawdzenie poziomu wykonania podkładu betonowego, 

•    Sprawdzenie jakości wykonania zbrojenia, 

•    Sprawdzenie wykonania betonowania i zagęszczenia betonu w fundamentach, 

•    Sprawdzenie wykonania izolacji i ocieplenia, 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest: 

- Wykonanie podkładów z betonu B 10      m
3
 

- Wykonanie fundamentów z betonu C25/30( B30 ) K-4 W8   m
3
 

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych  m
2
 

- Ocieplenie zewnętrznych ścian fundamentowych styropianem FS20  m
2
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST O Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inżynier po zakończeniu 

wszelkich robót. Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inżyniera jeśli wszelkie pomiary i ba-

dania dały wynik pozytywny. Dopuszczalne odchylenia rzędnej ułożenia betonu podkładowego nie może 

być większe niż 1 cm. Dopuszczalne odchylenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej nie może być więk-

sze niż 1 cm.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
• roboty przygotowawcze i pomiarowe 

• przygotowanie stanowiska pracy 

• wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji 

• prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 

2. PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

3. PN-B-06714 Kruszywa mineralne. 

4. PN-B-19701 Cement.  

5. PN-B-30020 Wapno. 

6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

7. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

8. PN-63/B-06250 Beton zwykły. 

9. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

10. Warunki techniczne - wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Arkady 1990 r 
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S   01.4 Podłoża i posadzki 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

posadzkowych związanych z budową budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne w Nowogrodźcu. 

kod CPV 45432100-5. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót posadzkowych: 

W związku z ukształtowaniem poziomu posadzek na poziomie ok. 70cm ponad płytą fundamentową, zachodzi ko-

nieczność wykonania posadzek na sztucznie przygotowanym podłożu. Aby uniknąć zjawisk związanych z nierów-

nomiernym osiadaniem podłoża należy używać do zasypu grubego piasku, bądź pospółki, zagęszczanych war-

stwami do osiągnięcia zalecanego stopnia zagęszczenia w wysokości Is min. 0,95 (Idok. 0,5). Na tak przygotowa-

nym podłożu mineralnym wykonać podkład z betonu klasy B-10 gr 10cm, warstwę izolacyjną ze styropianu 

gr15cm odmiany "twardej"FS-30 na folii budowlanej szerokiej oraz posadzkę z betonu kl.B-20 zbrojonego siatką 

stalową z prętów  4mm o oczkach 20cm, zdylatowany w odstępach max 4m.  

Zakres robót obejmuje: 

- Wykonanie podkładów z pospółki 

- Wykonanie podkładów z betonu B 10 

- Wykonanie izolacji przeciw wilgociowych poziomych, 

- Ocieplenie podłoża styropianem FS30 

- Posadzka betonowa zbrojona siatką z betonu B 20 

- Ułożenie płytek dwukolorowych w karo z cokolikami 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązujący-

mi odpowiednimi normami i ST-0 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Materiałami wy-

korzystanymi są:  

2.1 Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 

Właściwości folii polietylenowej. 

Właściwości Wartość 

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) 

- wzdłuż 

- w poprzek 

 

≥ 12 

≥ 10 

Wydłużenie względna przy zerwaniu (%) 

- wzdłuż 

- w poprzek 

 

≥ 300 

≥ 300 

Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź (N) dla gru-

bości 0,20 mm i 0,30 mm 

- wzdłuż 

- w poprzek 

 

 

≥ 50 

≥ 50 

Zmiana wymiarów w temperaturze 80°C w czasie 0,5 h 

(%) 

- wzdłuż 

- w poprzek 

 

± 1 

± 1 

Giętkość przy przeginaniu na półobwodzie walca o 

średnicy >5 mm w temperaturze -25°C 

Niedopuszczalne powstawanie 

rys i pęknięć 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ) ≥ 300 000 
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Rozprzestrzenianie płomieni - klasyfikacja ogniowa Materiał trudno zapalny 

2.2 Styropian na podłogę gr. 15 cm  

λD Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK)  ≤ 0,037  

Kształt krawędzi  prostokątny  

Wymiary  1000 x 500mm  

Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym 

(kPa)  
CS(10)80 (≥ 80)  

Zdolności samogaśnięcia  SAMOGASNĄCY  

Klasa reakcji na ogień  E  

Poziom wytrzymałości na zginanie (kPa)  BS 125 (≥ 125)    

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czo-

łowych (kPa)  
TR 100 (≥ 100)  

 

Płyty styropianowe Podłoga λ 37 należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, oraz wytycz-

nymi w projektach budowlanych. Przed przystąpieniem do montażu płyt KNAUF Therm TECH 

Dach/Podłoga λ 37 należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym 

razie należy je wyrównać. Płyty montowane bezpośrednio na gruncie wymagają stosowania izolacji prze-

ciwwodnej w postaci folii PE lub podkładowej papy. Na styku stropu ze ścianą stosuje się taśmy dylatacyj-

ne. Układanie płyt rozpoczyna się w narożniku. Pierwszy rząd płyt należy układać od ściany dociskając je 

do taśm dylatacyjnych. Kolejne rzędy płyt należy układać „na cegiełkę” unikając krzyżowania się styków 

płyt. Po ułożeniu izolacji cieplnej, płyty należy przykryć folią PE o grubości min 0,2mm. Folia zabezpiecza 

płyty izolacyjne przed wilgocią i przed penetrowaniem wylewki w głąb podkładu termicznego. 

2.3 Płytki kamionkowe nieszkliwine luzem 30x30cm 

Klasy nasiąkliwości wodnej płytek ceramicznych Grupa II płytki o nasiąkliwości od 3% do 10%. 

Klasy ścieralności płytek ceramicznych Klasa IV odporność (do 12000 obrotów). Stopień antypoślizgowo-

ści płytek ceramicznych Płytki antypoślizgowe to te, które mają oznaczenia od R9 do R13. Odporność pły-

tek ceramicznych na środki chemiczne By płytki nie uległy zniszczeniu po potraktowaniu ich środkiem 

chemicznym, wskaźnik odporności musi być co najmniej 3. 

3. SPRZĘT 

3.1 Do wykonania w/w robót wykorzystany jest sprzęt: wg Zał. Nr 2 Zestawienie sprzętu. 

3.2 Sprzęt pomiarowy: 

- niwelator 

- poziomnica 

- łata metalowa 

- taśmy stalowe 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁU 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą unik-

nąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z dokumentacja 

projektową oraz z Specyfikacją nr ST 00 Wymagania Ogólne. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

robót posadzkowych należy przeprowadzać przez porównanie z obowiązującymi normami i przepisami 
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według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych 

podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. W trak-

cie odbioru sprawdzić należy : 

 Sprawdzenie poziomu wykonania podkładu betonowego, 

 Sprawdzenie jakości i szczelności ułożenia docieplenia i izolacji z folii, 

 Sprawdzenie ułożenia płytek podłogowych, dylatacji i szerokości spoin, 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest: 

- Wykonanie podkładów z pospółki     m
3
 

- Wykonanie podkładów z betonu B 10    m
3
 

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych,   m
2
 

- Ocieplenie podłoża styropianem FS30    m
2
 

- Posadzka betonowa zbrojona siatką z betonu B 20  m
3
 

- Ułożenie płytek dwukolorowych w karo z cokolikami  m
2
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST O Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inżynier po zakończeniu 

wszelkich robót. Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inżyniera jeśli wszelkie pomiary i ba-

dania dały wynik pozytywny. Dopuszczalne odchylenia rzędnej ułożenia betonu podkładowego i na-

wierzchni nie może być większe niż 0,2 cm.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
• roboty przygotowawcze i pomiarowe 

• przygotowanie stanowiska pracy 

• wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji 

• prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

2. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe 

3. PN-B-06714 Kruszywa mineralne. 

4. PN-B-19701 Cement.  

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

7. PN-63/B-06250 Beton zwykły. 

8. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

9. Warunki techniczne - wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Arkady 1990 r 
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S   01.5 Ściany 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murarskich związanych z budową budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne w Nowogrodźcu. 

kod CPV 45262620-3 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót murarskich. Zakres robót 

obejmuje: 

- Ustawienie i demontaż rusztowań, 

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych, 

- Wykonanie ścian konstrukcyjnych z bloczków betonu komórkowego na zaprawie gr. 24 cm, 

- Wykonanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego na zaprawie gr. 12 cm, 

- Ułożenie nadproży prefabrykowanych, 

- Wykonanie konstrukcji żelbetowej z betonu B 15 – rygle i podciągi, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązujący-

mi odpowiednimi normami i ST-0 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Materiałami wy-

korzystanymi są: 

2.1 Ściany z bloczków z betonu komórkowego o wyższej wytrzymałości klasa gęstości 700           

gr. 24 cm stosowane są przede wszystkim do wznoszenia ścian dwuwarstwowych z dociepleniem. Bardzo 

dobre parametry termoizolacyjności pozwalają na oszczędność materiału izolacyjnego. Ściany gr. 24 cm to 

także doskonały materiał na ściany wypełniające. Bardzo mały ciężar ścian z bloczków oznacza niskie ob-

ciążenie konstrukcji żelbetowej.  

 Gęstość brutto 700 kg/m
3
  

 Średnia wytrzymałość na ściskanie 4,00 MPa 

 Współczynnik przewodzenia ciepła deklarowany λ =0,180 W/mK 

 Wsp. przewodzenia ciepła obliczeniowy λ =0,190 W/mK 

 Klasyfikacja ogniowa ścian z betonu komórkowego na podstawie raportu z badań 

(00765/15/200NP) Instytutu Techniki Budowlanej dla ściany gr. 24 cm EI240 

 Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1R = 40 oraz RA2R = 36 dB  

2.2 System kominowy złożony z ceramicznych przewodów wewnętrznych, warstwy izolacyj-

nej z wełny mineralnej oraz z keramzytobetonowej obudowy, która charakteryzuje się obecnością zin-

tegrowanych kanałów wentylacyjnych posiadających wewnętrzną warstwę izolacyjną (wypełnienie z 

pianobetonu grubości 2 cm). Zastosowanie wewnętrznej warstwy izolacji skutecznie wpływa na pod-

wyższenie współczynnika izolacyjności termicznej pustaka i znacznie poprawia warunki przepływu 

powietrza usuwanego z pomieszczeń. Przekrój kanałów wentylacyjnych wynosi 17 x 10,5 cm. W ka-

nale przeznaczonym dla przewodu ceramicznego i otuliny z wełny mineralnej znajdują się kanały 

przewietrzające usytuowane w narożach, co zapobiega zawilgoceniu wełny mineralnej. 

 Piece CO oraz kominki na wszystkie rodzaje paliw (zarówno stałych, jak i płynnych), 

 Sugerowane rodzaje opału: brykiet, drewno i węgiel, 

 Efektywne i bezpieczne odprowadzanie spalin o temperaturze 60-600 °C, 

 Może być wykorzystywany w warunkach dużego zawilgocenia (kondensat), 

 Odporna na działanie zawartych w dymie kwasów rura szamotowa, 

 Gwarancja najwyższej szczelności – rura szamotowa szczelna nawet podczas trwające-

go do godziny pożaru sadzy, 

 Zgodny z normą EN 13063-1, EN 13063-2. 
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Kominy dodatkowo omurowane cegłą pełną grubości 12 cm. W wysokości kondygnacji otyn-

kowanej tynkiem cem.-wap. kat. III, ponad stropem podwieszonym z cegły ceramicznej pełnej klinkie-

rowej licówki na spoinę wklęsłą.  

Usztywnienie: komin w przestrzeni strychu i części wystającej ponad dach zaleca się dodatko-

we zbrojenie pionowe komina. W tym celu należy w pustakach umieścić pręty zbrojeniowe i zalać 

zaprawą cementową. Większość popularnych pustaków kominowych posiada specjalne otwory przy-

gotowane właśnie do tego celu. Taki komin może wystawać ponad dach nawet do 3m. 

 

 
 
Przejście komina przez połać dachową należy zabezpieczyć uchwytami systemowymi 

wersji „pod” lub „pomiędzy” pasem górnym dźwigara kratowego. 

 

 

 

NAWIEW KUCHNIA pod posadzką poprowadzić prostokątnymi kanałami wentylacyjnymi z 

PCW. Wlot powietrza w kratce ściennej montowanej na ocieplonej elewacji. Wylot kratką 

wentylacyjną podłogową pod kuchenką. 

 
3. SPRZĘT 
3.1 Do wykonania w/w robót wykorzystany jest sprzęt: wg Zał. Nr 2 Zestawienie sprzętu. 

3.2 Sprzęt pomiarowy: 

- niwelator 

- poziomnica 
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- łata metalowa 

- taśmy stalowe 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁU 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą unik-

nąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z dokumentacja 

projektową oraz z Specyfikacją nr ST 00 Wymagania Ogólne. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

robót posadzkowych należy przeprowadzać przez porównanie z obowiązującymi normami i przepisami 

według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych 

oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. W trakcie odbio-

ru sprawdzić należy : 

 Sprawdzenie ustawienia rusztowań, 

 Sprawdzenie jakości i szczelności ułożenia bloczków, 

 Sprawdzenie wykonania szalowania konstrukcji betonowych, 

 Sprawdzenie wykonania zbrojenia konstrukcji betonowych, 

 Sprawdzenie ułożenia i zagęszczenia betonu. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest: 

- Ustawienie i demontaż rusztowań,        m
2
 

- Wykonanie izolacji przeciw wilgociowych poziomych,      m
2
 

- Wykonanie ścian konstrukcyjnych na zaprawie gr. 24 cm,      m
2
 

- Wykonanie ścian działowych na zaprawie gr. 12 cm,       m
2
 

- Ułożenie nadproży prefabrykowanych,        mb 

- Wykonanie konstrukcji żelbetowej z betonu B 15 – rygle i podciągi,     m
3
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST O Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inżynier po zakończeniu 

wszelkich robót. Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inżyniera jeśli wszelkie pomiary i ba-

dania dały wynik pozytywny. Dopuszczalne odchylenia rzędnej ułożenia betonu nie może być większe niż 

1,0 cm.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
• roboty przygotowawcze i pomiarowe 

• ustawienie i demontaż rusztowań 

• przygotowanie stanowiska pracy 

• wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji 

• prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-69/B-10023 Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

2. PN-68/B-10020 Konstrukcje murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-68/B-10024 Mury z drobnowymiarowych elementów autoklawizowanych betonów komurko-

wych. Wymagania i badania przy odbiorze 

4. PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

5. PN-B-06714 Kruszywa mineralne. 

6. PN-B-19701 Cement.  
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7. PN-B-30020 Wapno 

8. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

9. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

10. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

11. PN-63/B-06250 Beton zwykły. 

12. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

13. PN-B/B-03163-2 Rusztowania. Wymagania 

14. Warunki techniczne - wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Arkady 1990 r 
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S   01.6 Więźba dachowa i pokrycie 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

konstrukcji i pokrycia dachu związanych z budową budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne w 

Nowogrodźcu. 

 kod CPV 45261000-4. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót ziemnych powierzchniowych. 

Zakres robót obejmuje: 

- Ustawienie i demontaż rusztowań, 

- Montaż prefabrykowanej więźby dachowej,  

- Deskowanie i łacenie dachu, ułożenie ekrany z folii dachowej, 

- Malowanie 3x podbitki dachowej, 

- Wykonanie pokrycia dachu dachówką cementową zakładkową z kompletem akcesoriów da-

chowych, 

- Wykonanie ocieplenia dachu granulatem z wełny mineralnej gr. 30 cm, 

- Wykonanie stropu podwieszonego na ruszcie metalowym z płyt G-K ognio- i wodoodpor-

nych gr. 2 x 12,5 mm z ekranem z folii paroszczelnej ułożonym pomiędzy płytami, 

- Wykonanie obróbek dachowych, rynien  120 mm i rur spustowych  100 mm z blachy ty-

tanowocynkowej, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązujący-

mi odpowiednimi normami i ST-0 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Materiałami wy-

korzystanymi są: 

2.1 Więźba dachowa: 

Konstrukcja więźby dachowej – wiązary drewniane. Konstrukcja więźby dachowej drewniana – prefa-

brykowane wiązary kratowe opracowane technologią Mitek®. Drewno klasy C24 suszone, 4-stronnie 

strugane i impregnowane środkiem do stopnia trudnozapalności. 

2.2 Dachówka cementowa zakładkowa 

Dachówka jest produkowana z barwionego w masie betonu oraz dwukrotnie pokryta specjalną 

farbą akrylową. Posiada podwójną zakładkę wzdłuż, grzbiet uszczelniający w poprzek oraz zaokrąglo-

ną krawędź dolną.  

waga 1 szt. - 4,2 kg 

wymiary - 420 x 330 mm 

szerokość krycia - 300 mm 

zapotrzebowanie - 10 szt. / m
2
 

kolory - ceglasty, czerwony, brązowy, antracytowy, czarny 

2.3 Folia z PCW izolacyjna paroprzepuszczalna 0,5 mm 

Materiał 
włóknina polipropylenowa, folia o jednolitej 

budowie z elastomeru TEEE 

Grubość 0,50mm 

Gramatura [g/m2] 140 

Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż [N/5cm]  

w poprzek [N/5cm] 
250 

170 
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Wydłużenie wzdłuż 
w poprzek 

45% 

60% 

Wytrzymałość na rozdzieranie 

wzdłuż [N/5cm] 
w poprzek [N/5cm] 

135 

130 

Odporność cieplna [°C] od -40°C do +100°C 

Współczynnik paroprzepuszczalności Sd [m] 0,01 - 0,09m 

Odporność na wpływy atmosfer. 3 miesiące 

Klasa palności E 

Waga 12 kg 

Wodoszczelność spełnia wymagania W1 

Słup wody > 2.500 mm 

2.4 Granulat z wełny min.do izol.poddaszy - 300mm 

Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λobl= 0,042 W/mK  

Klasa reakcji na ogień A1 wyrób  

Polska Norma PN-EN 14064-1:2012 

Certyfikat Zgodności CE 1434-CPD-0148 

Atest Higieniczny HK/B/0439/01/2011   

Deklarowany poziom 

oporu cieplnego 

R [m
2
K/W] 

Grubość po osiadaniu 

[cm] 

Minimalna zastosowa-

na grubość 

[cm] 

Minimalne 

pokrycie 

[kg/m
2
] 

Minimalna wielkość 

zużycia worków 

[worki na 100 m
2
] 

7,10 30 31,6 9,47 48 

3. SPRZĘT 
3.1 Do wykonania w/w robót wykorzystany jest sprzęt: wg Zał. Nr 2 Zestawienie sprzętu. 

3.2 Sprzęt pomiarowy: 

- niwelator 

- poziomnica 

- łata metalowa 

- taśmy stalowe 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁU 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą unik-

nąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z dokumentacja 

projektową oraz z Specyfikacją nr ST 00 Wymagania Ogólne. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

robót wykonania konstrukcji i pokrycia dachu należy przeprowadzać przez porównanie z obowiązują-

cymi normami i przepisami według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protoko-

łów odbiorów częściowych oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiarów. W trakcie odbioru sprawdzić należy : 

 Sprawdzenie płaszczyzn wykonania konstrukcji dachu, 

 Sprawdzenie jakości i szczelności ułożenia docieplenia i izolacji z folii, 

 Sprawdzenie ułożenia dachówki, 

 Sprawdzenie wykonania ułożenia rusztu metalowego, 

 Sprawdzenie ułożenia płyt G-K z ekranem z foli, 

 Sprawdzenie spadków i szczelności rynien i rur spustowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest: 

- Ustawienie i demontaż rusztowań,        m
2
 

- Wykonanie więźby dachowej,        m
2
 

- Deskowanie i łacenie dachu, ułożenie ekrany z folii dachowej,     m
2
 

- Malowanie 3x podbitki dachowej,         m
2
 

- Wykonanie pokrycia dachu dachówką z kompletem akcesorii dachowych,   m
2
 

- Wykonanie ocieplenia dachu wełną mineralną gr. 30 cm,      m
2
 

- Wykonanie stropu podwieszonego na ruszcie metalowym z płyt G-K ognio- i wodoodpor-

nych gr. 2 x 12,5 mm z ekranem z folii paroszczelnej ułożonym pomiędzy płytami,  m
2
 

- Wykonanie obróbek dachowych, rynien  120 mm i rur spustowych  100 mm z blachy ty-

tanowocynkowej,           mb 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST O Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inżynier po zakończeniu 

wszelkich robót. Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inżyniera jeśli wszelkie pomiary i ba-

dania dały wynik pozytywny.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
• roboty przygotowawcze i pomiarowe 

• ustawienie i demontaż rusztowań 

• przygotowanie stanowiska pracy 

• wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji 

• prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-63/B-02361 Pochylenie płaszczyzn dachowych 

2. PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

4. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wyma-

gania i badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy cynkowo-tytanowej 
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S   01.7 Tynki, okładziny, malowanie 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

wykończeniowych tynków, okładzin ściennych i powłok malarskich związanych z budową budynku z 

przeznaczeniem na lokale socjalne w Nowogrodźcu.  

kod CPV 45432200-6. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót tynkarskich i okładzinowych. 

Zakres robót obejmuje: 

- Wykonanie tynków kat II na ścianach, 

- Wykonanie gładzi gipsowych, 

- Przygotowanie podłoża z zagruntowaniem ścian, 

- Malowanie 2x tynków wewnętrznych, 

- Malowanie płyt G-K ze szpachlowaniem i gruntowaniem, 

- Licowanie ścian płytkami glazurowanymi, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązujący-

mi odpowiednimi normami i ST-0 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Materiałami wy-

korzystanymi są: 

2.1 Płytki ścienne 

Klasy nasiąkliwości wodnej płytek ceramicznych Grupa II płytki o nasiąkliwości od 3% do 10%. 

Klasy ścieralności płytek ceramicznych Klasa IV odporność (do 12000 obrotów). 

Odporność płytek ceramicznych na środki chemiczne B płytki nie uległy zniszczeniu po potrakto-

waniu ich środkiem chemicznym, wskaźnik odporności musi być co najmniej 3. 

3. SPRZĘT 
3.1 Do wykonania w/w robót wykorzystany jest sprzęt: wg Zał. Nr 2 Zestawienie sprzętu. 

3.2 Sprzęt pomocniczy 

•    mieszadła elektryczne 

•    wiertarki i wkrętarki ręczne 

•    szpachle i kielnie 

3.2 Sprzęt pomiarowy: 

- poziomnica 

- łata metalowa 

- taśmy stalowe 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁU 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą unik-

nąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z dokumentacja projek-

tową oraz z Specyfikacją nr ST 00 Wymagania Ogólne. Sprawdzenie prawidłowości wykonania tynków i 

okładzin należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z obowiązującymi normami i 

przepisami według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 
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częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrz-

nych i pomiarów. W trakcie odbioru sprawdzić należy : 

•    Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

•    sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki, 

•    sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnętrznego, 

•    sprawdzenie wykonania gładzi i elementów na narożach, 

•    sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich, 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest: 

- Wykonanie tynków kat II na ścianach,       m
2
 

- Wykonanie gładzi gipsowych,         m
2
 

- Przygotowanie podłoża z zagruntowaniem ścian,       m
2
 

- Malowanie 2x tynów wewnętrznych,        m
2
 

- Malowanie płyt G-K ze szpachlowaniem i gruntowaniem,     m
2
 

- Licowanie ścian płytkami glazurowanymi,       m
2
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST O Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inżynier po zakończeniu 

wszelkich robót. Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inżyniera jeśli wszelkie pomiary i ba-

dania dały wynik pozytywny.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii pro-

stej nie mogą być większe niż 3 mm w liczbie nie większej niż 3 sztuki na całej długości dwumetrowej łaty 

kontrolnej. Maksymalne odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być więk-

sze niż 2 mm na l metr. Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów roztworów soli oraz trwałe ślady 

zacieków na powierzchni, odparzenia i pęcherze. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
• roboty przygotowawcze i pomiarowe 

• ustawienie i demontaż rusztowań 

• przygotowanie stanowiska pracy 

• wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji 

• prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 

2. PN-70 /B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

4. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

5. PN-B-06714 Kruszywa mineralne. 

6. PN-B-19701 Cement.  

7. PN-B-30020 Wapno. 

8. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

9. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

10. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

11. PN-72/B-10122 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

12. BN-79/6743-02 Płyty gipsowo-kartonowe. 

13. BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania i badania 

przy odbiorze 

14. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do stosowania wewnątrz. 

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Arkady 1990 r. 
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S   01.8 Stolarka okienna i drzwiowa 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

montażu stolarki okiennej i drzwiowej związanych z budową budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne 

w Nowogrodźcu. kod CPV 45421100-5. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót stolarskich. Zakres robót obej-

muje: 

- Montaż okien z PCV białych, 

- Montaż drzwi stalowych, profil ciepły brązowy, 

- Montaż ościeżnic stalowych wewnętrznych brązowych, 

- Montaż skrzydeł drzwiowych, 

- Montaż podokienników , 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązujący-

mi odpowiednimi normami i ST-0 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Materiałami wy-

korzystanymi są: 

2.1 Stolarka okienna: Okna z PCV – skrzydła uchylno – rozwieralne białe, szyba pakietowa zespo-

lona. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, nie mogą być większe niż wartości U(max) dla 

całej przegrody  k=1,1 W/m
2
K. Okno wejście na poddasze w ścianach szczytowych z PCW otwierane na 

zewnątrz z zamkiem. Wyłazy dachowe typowe do systemu pokrycia o wym. 54x75 cm 

2.2 Stolarka drzwiowa: drzwi zewnętrzne - do mieszkania - stalowe ocieplone w kolorze brązowym 

Wartości współczynnika przenikania ciepła U drzwi, nie mogą być większe niż wartości U(max) dla całej 

przegrody  k=1,5 W/m2K. – wg zestawienia drzwi 

drzwi wewnętrzne -  drewniane płycinowe  

drzwi do łazienek z nawiewem dolnym o powierzchni 200cm2 

3. SPRZĘT 

3.1 Do wykonania w/w robót wykorzystany jest sprzęt: wg Zał. Nr 2 Zestawienie sprzętu. 

3.2 Sprzęt pomocniczy 

•    mieszadła elektryczne 

•    wiertarki i wkrętarki ręczne 

•    szpachle i kielnie 

3.2 Sprzęt pomiarowy: 

- niwelator 

- poziomnica 

- łata metalowa 

- taśmy stalowe 

- łaty stalowe 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁU 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą unik-

nąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

5.2. PROFILE  OKIEN PCV KLASA " A " ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 12608 ( grubość ścianek 

zewnętrznych w profilu wynosi 3 mm oraz szerokość komór wewnętrznych musi przekraczać 5 mm. 
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Wzmocnienia stalowe ocynkowane w RAMIE JAKO PROFIL ZAMKNIĘTY (co zapewni  wiele 

większą statykę i bezpieczeństwo produktu ) 

 
Liczba Komór  5 

Klasa profila:  "A" 

Profile bezołowiowe:  TAK 

Szerokość zabudowy:  70mm, skrzydło półzlicowane 85mm 

uszczelki  
z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonaw-

czej wg DIN 7715 E2 

Systemy  
półzlicowany tzw roundline, zaikrąglony tzw swingline, listwa falista, 

prosta oraz okrągła  

okucia  

tytanowe, mikrouchył, regulacja uchyłu zima-lato, najazd skrzydła, 

blokada błędnego położenia klamki klamki aluminiowe malowane 

proszkowo  

Szyby  U=1.0 w standardzie,  

sposoby wykończenia po-

wierzchni  
białe, złoty dąb, dąb bagienny, orzech, machoń, winchester,  

dopuszczenia i świadectwa 

jakości  

Aprobata ITB, LTB, RAL, Atest Higieniczny, PPOŻ, ISO 9001:200 

Chwil, QZERT, CNBOP1, CNBOP2  

5.3. Drzwi stalowe ocieplone 

Drzwi została zaprojektowana z myślą o wszelkich typach domów, budynków mieszkalnych. 

Skrzydło: Konstrukcja drzwi składa się z dwóch 0,5mm ocynkowanych płyt stalowych montowanych 

bez konieczności spawania. Przestrzeń w środku wypełniona jest ekologicznym materiałem wstrzyki-

wanym pod ciśnieniem, zapewniającym wysoką wytrzymałość, odporność termiczną oraz akustyczną. 

Grubość skrzydła wynosi 38mm. Drzwi wyposażone są w minimum dwa 2,5mm zawiasy, przykręcane 

do skrzydła i montowane w (do) ościeżnicy. System zamykania składa się ze stalowego, wpuszczane-

go zamka z jednopunktowym systemem ryglowania oraz wkładki patentowej z brązu z kluczami. 

Standardowo wyposażamy drzwi w dwie klamki z szyldami z otworami na klucze. Cały zestaw wyko-

nany jest z wysoko wytrzymałościowego materiału. W celu zapewnienia wysokiej sztywności skrzydła 

i ościeżnicy oraz utrzymania odpowiedniej pozycji drzwi podczas montażu, wyposażono je we wspor-

niki naroży.. 

Ościeżnica: Drzwi mogą być montowane wraz z ościeżnicami CS4 lub C70 wykonanymi ze stali 

ocynkowanej o grubości 1,0 mm – 1,2mm. Ościeżnice są przykręcane i nie wymagają spawania. 

Ościeżnicę instaluje się w ścianie muru za pomocą 6 stalowych kotew. 

- Klamka z tworzywa czarnego na długim szyldzie, wkładka 30/30 mm Drzwi z wkładkami patento-

wymi 

5.4 Skrzydła drzwiowe płytowe profilowane wewnętrzne 

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa. Całość 

obłożona jest płytą HDF. 

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA Dwa zawiasy czopowe standard., Zamek: na klucz zwykły, z bloka-

dą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową. Wszystkie drzwi do sanitariatów i kabin sanitarnych 

wyposażone w nawiew dolny. Klamki i szyldy metalowe chromowane. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z dokumentacja projek-

tową oraz z Specyfikacją nr ST 00 Wymagania Ogólne. Sprawdzenie prawidłowości montażu stolarki 

należy przeprowadzać przez porównanie z obowiązującymi normami i przepisami według protokołów 

badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. W trakcie odbioru sprawdzić należy: 

•    badanie płaszczyzn osadzenia stolarki, 

http://okna.eu.pl/Galeria-foto-22.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-24.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-156.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-20.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-181.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-181.html
http://veka.pl/content/zert.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-154.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-155.html
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•    sprawdzenie wypełnienia szczelin pianką poliuretanową, 

•    sprawdzenie osadzenia i ilości dybli montażowych, 

•    sprawdzenie wykonania osadzenia podokienników, 

•    sprawdzenie kolorystyki stolarki, 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest: 

- Montaż okien z PCV,        m
2
 

- Montaż drzwi stalowych,         m
2
 

- Montaż ościeżnic stalowych wewnętrznych brązowych,    szt 

- Montaż skrzydeł drzwiowych okleina olcha,     m
2
 

- Montaż podokienników,        szt 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST O Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inżynier po zakończeniu wszelkich 

robót. Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inżyniera jeśli wszelkie pomiary i badania dały 

wynik pozytywny. Dopuszczalne odchylenia powierzchni stolarki od płaszczyzny i odchylenia krawędzi 

od linii prostej nie mogą być większe niż 1 mm. Niedopuszczalne są zarysowania, wykwity w postaci na-

lotów roztworów soli oraz trwałe ślady zacieków na powierzchni, odparzenia i pęcherze. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
• roboty przygotowawcze i pomiarowe 

• ustawienie i demontaż rusztowań 

• przygotowanie stanowiska pracy 

• wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji 

• prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do stosowania wewnątrz. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Arkady 1990 r. 
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S   01.9 Elewacja 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

elewacyjnych związanych z budową budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne w Nowogrodźcu. 

kod CPV 45321000-3. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót elewacyjnych. Zakres robót 

obejmuje: 

- Ocieplenie ścian w technologii lekkiej –mokrej tynk silikonowy, 

- Montaż okapników z blachy stalowej powlekanej, 

- Licowanie ścian i węgarków drzwi płytkami ceramicznymi 25x6 cm brązowymi nieszkli-

wionymi, 

- Montaż wycieraczek zewnętrznych stalowych, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązujący-

mi odpowiednimi normami i ST-0 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne".  

3. SPRZĘT 
3.1 Do wykonania w/w robót wykorzystany jest sprzęt: wg Zał. Nr 2 Zestawienie sprzętu. 

3.2 Sprzęt pomocniczy 

•    mieszadła elektryczne 

•    wiertarki i wkrętarki ręczne 

•    szpachle i kielnie 

3.2 Sprzęt pomiarowy: 

- niwelator 

- poziomnica 

- łata metalowa 

- taśmy stalowe 

- łaty stalowe 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁU 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą unik-

nąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z dokumentacja 

projektową oraz z Specyfikacją nr ST 00 Wymagania Ogólne. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

ocieplenia i tynków należy przeprowadzać przez porównanie z obowiązującymi normami i przepisami 

według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych 

oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. Dopuszczalne 

odchylenia powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie mogą być więk-

sze niż 3 mm w liczbie nie większej niż 3 sztuki na całej długości dwumetrowej łaty kontrolnej. Maksy-

malne odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na l 

metr. Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów roztworów soli oraz trwałe ślady zacieków na po-

wierzchni, odparzenia i pęcherze. W trakcie odbioru sprawdzić należy: 
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•    badanie przyczepności kleju do podłoża, 

•    badanie szczelności ułożenia ocieplenia z płyt styropianowych, 

•    sprawdzenie sposobu wykonania warstwy klejowej z wtopioną w nim siatką, 

•    sprawdzenie równomierności wykonania malowania gruntem, 

•    sprawdzenie wykonania narzutu z tynku strukturalnego, 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest: 

- Ocieplenie ścian w technologii lekkiej -mokrej,      m
2
 

- Montaż okapników z blachy stalowej powlekanej,      m
2
 

- Licowanie ścian i węgarków drzwi płytkami ceramicznymi,     m
2
 

- Montaż wycieraczek zewnętrznych stalowych,      szt 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST O Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inżynier po zakończeniu 

wszelkich robót. Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inżyniera jeśli wszelkie pomiary i ba-

dania dały wynik pozytywny.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
• roboty przygotowawcze i pomiarowe 

• ustawienie i demontaż rusztowań 

• przygotowanie stanowiska pracy 

• wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji 

• prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100 Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do stosowania wewnątrz. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Arkady 1990 r. 
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S   01.10 Tereny zewnętrzne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót te-

renów zewnętrznych związanych z budową budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne w Nowogrodźcu. 

kod CPV 45223300-9. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót ziemnych powierzchniowych. 

Zakres robót obejmuje: 

- Wykonanie koryta pod place i chodniki, 

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

- Ustawienie krawężników na ławach betonowych, 

- Wykonanie dróg i placów z asfaltu, 

- Wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm, 

- Montaż elementów odwodnienia zewnętrznego. 

- Plantowanie i humusowanie z obsianiem 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązujący-

mi odpowiednimi normami i ST-0 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne".  

3. SPRZĘT 
3.1 Do wykonania w/w robót wykorzystany jest sprzęt. 

3.2 Sprzęt pomocniczy 

•    mieszadła elektryczne 

•    wiertarki i wkrętarki ręczne 

•    szpachle i kielnie 

3.2 Sprzęt pomiarowy: 

- niwelator 

- poziomnica 

- łata metalowa 

- taśmy stalowe 

- łaty stalowe 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁU 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą unik-

nąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  

5. WYKONANIE ROBÓT NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

5.1. 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 projektowa-

nymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilo-

waniem i zagęszczaniem podłoża” [11]. 

 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 

5.2. Konstrukcja nawierzchni 

 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST. 

 Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
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brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, pod-

sypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

1. wykonanie podbudowy, 

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

4. ułożenie kostek z ubiciem, 

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.3. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej po-

winien być zgodny z dokumentacją projektową. 

 Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej OST, np.: 

a) D-04.01.0104.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” [11], 

b) D-04.04.0004.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa natu-

ralnego lub łamanego) [12], 

c) D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” [13], 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramo-

wań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4. 

 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno 

być zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.0108.01.02 „Krawężniki” [17], D-08.03.01 

„Betonowe obrzeża chodnikowe” [18] i D-08.05.00 „Ścieki” [19]. 

 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. 

5.5. Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wyno-

sić po zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 

2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 

 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod na-

wierzchnią z kostki. 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 pod-

sypka 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, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu na-

wierzchni 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 rozpo-

częciem wiązania cementu w podsypce. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania po-

winny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń 

Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym 

zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wy-

konawcy ułożenie po 1 m
2
 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
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Warunki atmosferyczne 

 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5
o
C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przy-

mrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, 

papą itp.). 

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 któ-

rej niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skompli-

kowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni 

oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni bruka-

rze. 

 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 ubija-

nia 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 ele-

menty 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 (przy-

cinarkami, 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. 

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 jed-

nocześnie 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. 

Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

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 45
o
, a wierzchołek utworzonego 

kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzch-

ni. 

 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia 

jest na podsypce cementowo-piaskowej. 
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 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający 

jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagar-

nianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem za-

lewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypeł-

nić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 

szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 

szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

Szczeliny dylatacyjne 

 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zapra-

wą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 

zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szcze-

lin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi tem-

peraturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te po-

winny być wypełnione trwale zalewami i masami. Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać 

wymaganiom OST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” 

[16]. 

 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których wystę-

puje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami 

dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż 

jezdni. 

5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cemen-

towo-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 tempera-

turze średniej otoczenia nie niższej niż 15
o
C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię nale-

ży oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

5.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

 aprobatę techniczną, 

 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech cha-

rakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 

b) w zakresie innych materiałów 

 sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężni-

ków, obrzeży), 

 ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 

wątpliwości Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

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 

badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w 

pkcie 5.4 

 

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D-08.01.0102 [17];        D-08.03.01 
[18]; D-08.05.00 [19] 

 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym 

lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej 

działki roboczej: grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z dokumenta-

cją projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od projek-

towanej grubości 1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki   

 a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce roboczej - 

 b) położenie osi w planie (sprawdzone geode- Co 100 m i we wszystkich punktach charakte- Przesunięcie od osi projektowa-
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zyjnie) rystycznych nej do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe (pomierzone instru-

mentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 

wszystkich punktach charakterystycznych 

Odchylenia:+1 cm; -2 cm 

 d) równość w profilu podłużnym (wg BN-

68/8931-04 [9] łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 e) równość w przekroju poprzecznym (spraw-
dzona łatą profilową z poziomnicą i pomia-

rze prześwitu klinem cechowanym oraz 

przymiarem liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a po-
wierzchnią do 8 mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 

niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji pro-

jektowej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni (sprawdzona przy-
miarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości projek-

towanej do  5 cm 

 h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i 

szczelin (oględziny i pomiar przymiarem 

liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych dziennej 

działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 

ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej 

lub decyzji Inżyniera 

6.4. Badania wykonanych robót 

 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w ta-

blicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach charakterystycz-

nych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i po-
przeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg metod i dopusz-
czalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 

nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 

ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 

6.  NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 

6.1. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego 

wg PN-S-96025:2000. Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii 

ruchu od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, 

IBDiM - 1997 wg poniższego zestawienia: 
Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych 
100 kN/pas/dobę 

KR1  12 

KR2 od 13 do 70 

KR3   od 71 do 335 

KR4   od 336 do 1000 

KR5 od 1001 do 2000 

KR6 > 2000 

6.2. Określenia podstawowe 

1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym skła-

dzie i uziarnieniu. 

2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 

polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona. 

4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materia-

łów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie 

wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mi-

neralno-asfaltowej. 

6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 

właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
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9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warun-

kach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów 

technicznych robót. 

10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczenio-

wych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

6.3. MATERIAŁY 

1. Asfalt 

 Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6]. W 

zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 

2. 

2. Wypełniacz 

 Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] dla 

wypełniacza podstawowego i zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-

S-96504:1961 [9]. 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów 

w zależności od kategorii ruchu 

 nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 

a) ze skał magmowych i przeobrażonych 

 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

 

 

kl. I, II1); gat.1 

 b) ze skał osadowych jw. jw.2) 

 c) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 
stalownicze) 

 
jw. 

 
kl. I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [2] 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

 

- 

3 Żwir i mieszanka  

wg PN-B-11111:1996 [1] 

 

kl. I, II 

 

- 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 

b) innego pochodzenia wg  orzeczenia laboratoryj-

nego 

 

podstawowy, 
zastępczy 

pyły z odpylania, 

popioły lotne  

 

podstawowy 
- 

- 

- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 [6] 

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  

wg TWT PAD-97 [13] 

  DE80 A,B,C, 

DP80 

  DE80 A,B,C, 

DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;   
gat. 1 

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości  50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z       innymi kruszywami, 

w ilości  100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z be-

tonu asfaltowego 
Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów w zależności od 

kategorii ruchu 

 nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 

[2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 

 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 

 
kl. I, II1); gat.1, 2 

 b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalow-
nicze) 

 
jw. 

 
kl. I; gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [2] 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

 

- 

3 Żwir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 [1] 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

 

kl. I, II1) gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 

 

b) innego pochodzenia  

 
podstawowy, 

zastępczy 

pyły z odpylania, 

 
podstawowy 

- 

- 



 46 

wg orzeczenia laboratoryjnego popioły lotne - 

7 Asfalt drogowy  

wg PN-C-96170:1965 [6] 

 

D 50, D 70 

 

D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

 
- 

DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 

DP30,DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 

 Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, 

np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za 

zgodą Inżyniera. 

3. Kruszywo 

 W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczysz-

czeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

4. Asfalt upłynniony 

 Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7]. 

5. Emulsja asfaltowa kationowa 

 Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 

WT.EmA-99 [14].  

6.4. SPRZĘT 

1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 

 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

 skrapiarek, 

 walców lekkich, średnich i ciężkich , 

 walców stalowych gładkich , 

 walców ogumionych, 

 szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 

 samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

6.5 TRANSPORT 

1. Transport materiałów 

1.1. Asfalt 

 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. Transport 

asfaltów drogowych może odbywać się w: 

 cysternach kolejowych, 

 cysternach samochodowych, 

 bębnach blaszanych, 

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

1.2. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 

sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić do-

wolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

1.3. Kruszywo 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

1.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykry-

ciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od załadunku do roz-

ładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania tempe-

ratury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 

wyposażonej w system ogrzewczy. 
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6.6. WYKONANIE ROBÓT 

1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laborato-

ryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania 

badań kontrolnych przez Inwestora. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki mineralnej, 

 doborze optymalnej ilości asfaltu, 

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczo-

nego przez krzywe graniczne. 

2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z 

betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 
 Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu 

Wymiar oczek  KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 

Zawartość asfaltu od  0  
do 20 

od 0 do16    
lub od  0 do 

12,8 

od 0 do 8  
lub od  0 do 

6,3 

od  0  
do 20 

od  0  
do 201)  

od  0  
do 16  

od  0 
do12,8  

Przechodzi przez: 

25,0 

20,0 
16,0 

12,8 

9,6 
8,0 

6,3 

4,0 
2,0 

zawartość 

ziarn > 2,0 
 

0,85 

0,42 
0,30 

0,18 

0,15 
0,075 

 

100 

88÷100 

78100 

6893 

5986 

5483 

4878 

4070 

2959 

 

(4171) 
 

2047 

1336 

1031 

723 

620 

510 

 

 

100 

90100 

80100 

69100 

6293 

5687 

4576 
35÷64 

 

(36÷65) 
 

2650 

1939 

1733 

1325 

1222 

711 

 

 

 
 

 

100 
90÷100 

78100 

60100 

4171 

 

(2959) 
 

2752 

1839 

1534 

1325 

1222 

812 

 

100 

88÷100 

78100 

6885 

5974 

5467 

4860 

3950 

2938 

 

(6271) 
 

2028 

1320 

1017 

712 

611 

57 

 

100 

90÷100 

67100 

5283 

3862 

3050 

2240 

2137 

2136 

 

(6479) 
 

2035 

1730 

1528 

1224 

1122 

1015 

 

 

100 
90÷100 

80100 

7088 

6380 

5570 

4458 

3042 

 

(5870) 
 

1828 

1220 

1018 

815 

714 

69 

 

 

 
100 

87÷100 

73100 

6689 

5775 

4760 

3548 

 

(5265) 
 

2536 

1827 

1623 

1217 

1115 

79 

Orientacyjna 

zawartość asfaltu w 

MMA, % m/m 

 

 

5,06,5 

 

 

5,06,5 

 

 

5,56,5 

 

 

4,55,6 

 

 

4,35,4 

 

 

4,86,0 

 

 

4,86,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego 

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy ścieralnej 

nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  dla KR1 lub KR2 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wy-

konanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 
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5. Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 

4 lp. od 6 do 8. 

3. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wy-

równawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w ta-

blicy 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 

wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunku 2. Skład mieszanki mineralno-

asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; 

próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. Wykonana warstwa wiążąca, 

wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 

lp. od 6 do 8. 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu as-

faltowego 
Lp. Właściwości Wymagania wobec MMA 

i warstwy ścieralnej z BA 

w zależności od kategorii ruchu 

  KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się  14,0 (18)4) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 

60o C, kN 
 5,52)  10,03) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw., % od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:   
 od 0 mm do 6,3 mm 

 od 0 mm do 8,0 mm 

 od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 

 od 0 mm do 20,0 mm 

 
od 1,5 do 4,0 

od 2,0 do 4,0 

od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 

od 5,0 do 7,0 

 
 

 

od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 

od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  %  98,0  98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowa-
nia składu MMA 

2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 

3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 
4)   specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej 

i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości asfaltu 
 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od kategorii ruchu 

Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 KR 3  do  KR 6 

#, mm Mieszanka mineralna, mm 

 od 0  

do 20 

od 0  

do 16 

od 0   

do 12,8 

od 0  

do 25 

od 0  

do 20 

od 0 do 161) 

Przechodzi przez: 

31,5 

25,0 
20,0 

16,0 

12,8 
9,6 

8,0 

6,3 
4,0 

2,0 

zawartość  
ziarn > 2,0 mm 

 

0,85 
0,42 

0,30 

0,18 
0,15 

0,075 

 

 

100 
87÷ 100 

75100 

6593 

5786 

5281 

4776 

4067 

3055 

 

(4570) 

 

2040 

1330 

1025 

617 

515 

37 

 

 

 
100 

88÷100 

78100 

6792 

6086 

5380 

4269 

3054 

 

(4670) 

 

2040 

1428 

1124 

817 

715 

38 

 

 

 
 

100 

85÷100 

70100 

6284 

5576 

4565 

3555 

 

(4565) 

 

2545 

1838 

1535 

1128 

925 

39 

 

100 

84÷100 

75100 

6890 

6283 

5574 

5069 

4563 

3252 

2541 

 

(5975) 

 

1630 

1022 

819 

514 

512 

46 

 

 

100 
87÷100 

77100 

6690 

5681 

5075 

4567 

3655 

2541 

 

(5975) 

 

1630 

922 

719 

515 

514 

47 

 

 

 
100 

87÷100 

77100 

6789 

6083 

5473 

4260 

3045 

 

(5570) 

 

2033 

1325 

1021 

716 

614 

58 

Orientacyjna zawartość 

asfaltu w MMA,  % 
m/m 

 

4,35,8 

 

4,35,8 

 

4,56,0 

 

4,05,5 

 

4,05,5 

 

4,35,8 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 

  



 49 

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmac-

niającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunku 2. 

 

Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy 

wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub 

KR2 

 

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej 

oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego 
 

Lp. 

 

Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy wiążącej, 

wyrównawczej                       i wzmacniającej w 

zależności od  kategorii ruchu 

  KR 1  lub  KR 2 od KR 3  do  KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa nie wymaga się  16,0 (22)3) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 

60o C, zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka,  kN   

 

 8,0  ( 6,0)2) 

 

11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % od 65,0 do 80,0  75,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 

od 0 mm do 16,0 mm 

od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

 
od 3,5 do 5,0 

od 4,0 do 6,0 

od 6,0 do 8,0 
- 

 
 

od 4,0do 6,0 

od 6,0 do 8,0 
od 7,0 do 10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  98,0  98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektowania   

składu MMA 

2) dla warstwy wyrównawczej 

3) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cią-

głym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowa-

nie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie składników, w tym 

także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozo-

wanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie prze-

pływomierza, lecz nie więcej niż   2 % w stosunku do masy składnika. Jeżeli jest przewidziane doda-

nie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych 

w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowa-

nia, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5
o
 C. Temperatura asfaltu w zbiorni-

ku powinna wynosić: 

- dla D 50   od 145
o
 C do 165

o
 C, 
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- dla D 70  od 140
o
 C do 160

o
 C, 

- dla D 100 od 135
o
 C do 160

o
 C, 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 

uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa 

o więcej niż 30
o
 C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Temperatura mie-

szanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

- z D 50   od 140
o
 C do 170

o
 C, 

- z D 70   od 135
o
 C do 165

o
 C, 

- z D 100   od 130
o
 C do 160

o
 C, 

5. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie 

powinny być większe od podanych w tablicy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 
Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 

  ścieralną wiążącą i wzmacniającą 

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać 

poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z 

betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości usta-

lonej w ST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 

8. Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem 

lub materiałem uszczelniającym określonym w ST i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego 
 

Lp. 
Podłoże do wykonania warstwy  
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emul-
sji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego,    

kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego 

cementem 

od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni od 0,2 do 0,5 

6. Połączenie międzywarstwowe 
 Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed uło-

żeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości usta-

lonej w ST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano 

w tablicy 9. 

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego 
 

Lp. 
 

Połączenie nowych warstw 
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego   kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa  

2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub wzmac-
niająca 

od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody 

lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m
2
 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  

 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m
2
 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m
2
 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 

7. Warunki przystąpienia do robót 

 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest 

nie niższa od +5
o
 C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 10

0
 C dla wykonywanej warstwy 
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grubości   8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, 

podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

8. Zarób próbny 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobo-

wiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawartości 

asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Tolerancje zawartości składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego podano w tablicy 10. 

Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu  za-

projektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m 
 

Lp. 

 

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzch-

ni dróg o kategorii ruchu 

  KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

 

 5,0 

 

 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:  0,85; 

0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 
 3,0  2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach            # 

0,075mm 
 2,0  1,5 

4 Asfalt  0,5   0,3 

9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 

projektową. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatu-

ry mieszanki podanej w pkcie 5.3. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgod-

nie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. Początkowa temperatura mieszanki w 

czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

- dla asfaltu D 50  130
o
 C, 

- dla asfaltu D 70  125
o
 C, 

- dla asfaltu D 100  120
o
 C, 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej war-

stwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. Złącza w nawierzchni powin-

ny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji wie-

lowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być 

całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. Złącze robocze po-

winno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub 

oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powi-

nien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza 

oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych 

badań Inżynierowi do akceptacji. 

2. Badania w czasie robót 

2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej podano w tablicy 11. 

2.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-

04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 

10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 

2.3. Badanie właściwości asfaltu 

 Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

2.4. Badanie właściwości wypełniacza 

 Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej 
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Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
pobranej w wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa  przy każdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki mineralno-

asfaltowej 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 

jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 

2.5. Badanie właściwości kruszywa 

 Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

2.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu tempe-

ratury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być 

zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

2.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu ter-

mometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 

 Dokładność pomiaru  2
o
 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  

ST. 

2.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu 

w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

2.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych me-

todą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfalto-

wego 

3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfal-

towego podaje tablica 12. 

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuow-

ania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

3.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją pro-

jektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawęż-

nikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co naj-

mniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

3.3. Równość warstwy: Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone 

wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 
Lp. Drogi i place Warstwa ścieral-

na 

Warstwa 

wiążąca 

Warstwa wzmac-

niająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15 
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3.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %. 

3.5. Rzędne wysokościowe 

 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 

 1 cm. 

3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z toleran-

cją 5 cm. 

3.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %. Wymaga-

nie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi  5 mm i 

warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi  5 mm. 

3.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 

osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 

15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym po-

ziomie. 

3.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 

3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w miej-

scach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 

3.10. Wygląd warstwy 

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfal-

towanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

3.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi 

w ST i recepcie laboratoryjnej. 

6. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest: 

- Wykonanie koryta,         m
2
 

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,      m
2
 

- Ustawienie krawężników na ławach betonowych,     mb 

- Wykonanie dróg i placów z asfaltu,      m
2
 

- Wykonanie chodników z kostki betonowej,      m
2
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST O Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inspektor po zakończeniu 

wszelkich robót. Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeśli wszelkie po-

miary i badania dały wynik pozytywny.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

8.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
• roboty przygotowawcze i pomiarowe 

• przygotowanie stanowiska pracy 

• wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji 

• prace porządkowe 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
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7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą bezpośrednią 

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

12. PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

14. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

15. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

16. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

18. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

19. BN-88/6731-08 Cement Transport i przechowywanie 

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

21. BN-64/8931-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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S   02. Roboty sanitarne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót sani-

tarnych związanych z budową budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne w Nowogrodźcu. 

CPV 45330000-9 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót sanitarnych instalacji we-

wnętrznej, przyłącza wody i przyłącza kanalizacji z biologiczną oczyszczalnią ścieków.  

Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie i zasypanie wykopów, 

- wykonanie kanałów z rur PCV, 

- wykonanie kanalizacji wewnętrznej z rur PCV, 

- wykonanie montażu białego osprzętu, 

- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE-HD 

- wykonanie instalacji wewnętrznej wody zimnej i ciepłej PE, 

- wykonanie instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 

- wykonanie montażu białego osprzętu, 

- wykonanie instalacji wentylacji 

- pomiary wykonanej instalacji  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązujący-

mi odpowiednimi normami i ST-0 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Materiały użyte 

do budowy instalacji powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, 

a w przypadku braku normy powinny posiadać aprobatę techniczną. 

2.1 Ceramika sanitarna: 

Inwestor żąda ceramiki sanitarnej w kolorze białym, klasy I. Umywalki w komplecie z półpo-

stumentami. Ceramika sanitarna produkcji polskiej lub unii europejskiej, nie dopuszczalna ceramika 

produkcji chińskiej. Na wszystkie zamontowane przybory Wykonawca udzieli minimum 5 lat gwaran-

cji.  

2.2 Armatura sanitarna: 

Inwestor żąda armatury sanitarnej mosiężnej chromowanej, klasy I. Montaż jednootworowy, 

ceramiczna głowica z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, z zesta-

wem odpływowym, elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator. Armatura sanitarna produkcji polskiej 

lub unii europejskiej, nie dopuszczalna ceramika produkcji chińskiej. Na wszystkie zamontowane 

przybory Wykonawca udzieli minimum 5 lat gwarancji.  

2.3 Kuchnia z płaszczem wodnym 

Metalowe kuchnie węglowe przystosowane są do spalania paliw stałych (węgiel kamienny, 

węgiel brunatny, drewno), przeznaczone są do użytkowania w gospodarstwach domowych. Posiadają 

dużą trzyczęściową płytę kuchenną z jednym otworem, piekarnik którego drzwiczki mają dużą szybę z 

termometrem. Kuchnie posiadają duży schowek do przechowywania naczyń, popielnik z regulatorem 

dopływu powietrza (intensywności palenia), przez który powietrze doprowadzane jest pod ruszt, 

schowek z szufladą na węgiel, która dzięki prowadnicom łatwo wysuwa się z wnęki. Na bocznej ścia-

nie kuchni znajdują się dwie dźwignie przesłon spalin, umożliwiające kierowanie spalin w zależności 

od wykonywanych czynności na: "gotowanie" lub "pieczenie". Wszystkie elementy kuchni jak : przód, 

ściany boczne, piekarnik, drzwiczki popielnika i schowka, wykonane są z blachy stalowej emaliowa-

nej. Kuchnie produkowane są w kolorze białym lub brązowym z wylotem spalin z prawej lub lewej 
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strony, z możliwością podłączenia do komina z boku lub z tyłu kuchni. Za dodatkową opłatą na życze-

nie klienta istnieje możliwość wyprodukowania kuchni w dowolnym kolorze, zgodnym z paletą barw 

producenta emalii Dodatkowo kuchnia posiada podgrzewacz wody (rurowy wkład grzejny), do otrzy-

mywania ciepłej wody (do mycia, kąpieli, zasilania grzejników centralnego ogrzewania).  

 
DANE TECHNICZNE: 

Paliwo: węgiel kamienny sortymentu "Groszek" 

WYMIARY GABARYTOWE 

wysokość mm 850 

szerokość mm 800 

głębokość mm 600 

WYMIARY KOMORY PALENISKA 

wysokość mm 170 

szerokość mm 150 

głębokość mm 390 

objętość komory paleniska m³ 0,01 

WYMIARY RUSZTU 

długość mm 270 

szerokość mm 150 

powierzchnia czynna m² 0,405 

MOC NOMINALNA  kW 10 

ZDOLNOŚĆ WARNICZA  sek 1289 

Odległość od podłogi 

do środka otworu wylotowego spalin mm 745 

Średnica otworu wylotu spalin mm 125 

Średnica rury łączącej kuchnie z kominem mm 130 

WYMIARY KOMORY PIEKARNIKA 

wysokość mm 240 

szerokość mm 300 

głębokość mm 460 

pojemność piekarnika m³ 0,033 

WYMIARY PŁYTY KUCHENNEJ 

długość mm 720 

szerokość mm 460 

powierzchnia płyt m² 0,335 

SPRAWNOŚĆ PŁYTY KUCHENNEJ   18,5% 

MASA KUCHNI  135 kg 

SPRAWNOŚĆ CIEPLNA WKŁADU GRZEJNEGO 1,3 KW 

Pojemn. pojemnika na węgiel 18,0 dm³ 

Pojemn. pojemnika na popiół 8,8 dm³ 

SPRAWNOŚĆ CIEPLNA  72,6% 
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2.4 Wymiennik ciepłej wody użytkowej z grzałką elektryczną 

Poziome zasobniki c.w.u. umożliwiają podłączenie do zewnętrznego wymiennika ciepła np. wężowni-

cy w  trzonie kuchennym (podkowy). Pojemność  100 litrów. Stalowy zbiornik jest równomiernie po-

kryty na całej powierzchni warstwą emalii o optymalnie dobranej grubości. Izolacja termiczna wyko-

nana jest z czarnej, utwardzonej pianki polistyrenowej, która została opracowana specjalnie do zasto-

sowań w ciepłownictwie. Dzięki zwiększonej twardości i gęstości jest odporna na uszkodzenia mecha-

niczne. Posiada doskonałe parametry izolacyjne. Zastosowanie wskaźnika temperatury umożliwia od-

czyt i kontrolę temperatury wody w zasobniku. Rozpraszacz ogranicza zjawisko mieszania się zimnej 

wody z gorącą. Dzięki temu uzyskuje się najbardziej optymalny rozkład temperatury wody w zbiorni-

ku. Grzałka elektryczna 2,0 kW winny być stosowane do wszystkich pojemności zasobników. 

 
Dane techniczne 

PARAMETRY/TYP WYROBU JEDN. 

ZASOBNIK 

Z-E 100.20 

 Klasa energetyczna* 

- C 

Strata postojowa* W 60 

Pojemność magazynowa* l 98 

Ciśnienie maksymalne pracy zbiornika bar 6 

Maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 80 

Zabezpieczenie antykorozyjne   emalia ceramiczna 

+ anoda magne-

zowa 

Wymiar anody mm Ø 21x165 

Masa kg 23 

Gwarancja na zbiornik lata 5** 

2.5 Grzejniki: 

Pokojowe stalowe grzejniki płytowe z podłączeniem dolnym lub z boku. Stanowią idealne wyposażenie 

domowej instalacji grzewczej. Pokojowe grzejniki polecane są jako urządzenia grzewcze montowane w 

sypialniach, pokojach dziennych, kuchniach. Montaż jest możliwy zarówno na ścianie jako grzejniki wiszą-

ce, opcjonalnie można uzyskać grzejniki stojące montując je na podłodze na specjalnych stojakach. 

Specyfikacja grzejników: 

Materiał: głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno DC 01 



 58 

Grubość blachy: z której tłoczy się płyty grzejników:  zgodna z PN-EN 442 

z której wykonuje się ożebrowanie konwekcyjne:  zgodna z PN-EN 442 

Rozstaw pionowych kanałów wodnych: 33,3 mm 

Wysokość grzejników:  200, 300, 400, 450, 500, 600, 900 mm 

Długość grzejników:  400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 
2300, 2600, 3000 mm 

Maksymalne ciśnienie robocze:  10 bar 

Ciśnienie próbne: 13 bar (podczas produkcji) 12 bar (po zainstalowaniu) 

Maksymalna temperatura:  110°C  

Kolor: RAL 9016 śnieżnobiały, inne na zamówienie 

Malowanie podkładowe: KTL II - kataforeza drugiej generacji 

Malowanie końcowe:  napylanie elektrostatyczne 

Produkcja: zgodna z ISO 9001 certyfikat FM 32533 oraz ISO 14001 

certyfikat EMS 75685, kontrolowana przez British Standards Institution 

Deklaracja właściwości użytkowych: RICC 190613 

Gwarancja: 10 lat 

3. SPRZĘT 
3.1 Do wykonania w/w robót wykorzystany jest sprzęt: wg Zał. Nr 2 Zestawienie sprzętu. 

3.2 Do wykonania w/w robót wykorzystany jest sprzęt pomocniczy: 

 giętarka do rur, 

 palniki do lutowania miedzi, 

 gwinciarka, 

 ucinacze, 

 spawarki, 

 zgrzewarki, 

 lutownice, 

 wiertarki, 

 inne elektronarzędzia, 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁU 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą unik-

nąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Projektowaną trasy kanalizacji i rur oraz miejsca zainstalowania osprzętu należy wyznaczyć w bu-

dynku na ścianie w sposób trwały i widoczny. Należy sprawdzić trasę układanych przewodów pod 

względem kolizji z istniejącymi instalacjami a w razie potrzeby dokonać korekty trasy. 

5.3. Roboty montażowe 

Instalację sanitarną należy montować zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpo-

wiadać budynki i ich usytuowanie ( Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r.) oraz Polskimi Normami. 
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5.4. Pozostałe roboty 
Bruzdy do ułożenia przewodów instalacji sanitarnych oraz wypełnienie przejścia przez przegrody 

budowlane wykonać należy ze sztuką budowlaną i wytycznymi zawartymi w specyfikacji robót. 

5.5. Pomiary 
Badanie instalacji wodociągowej zgodnie z normą PN-81/B-10700/00 należy przeprowadzić 

próbę szczelności. Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy 

PN-81/B-10700. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka. aby przy 

próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 minut poniżej wartości 

ciśnienia próbnego ( 1,5 x ciśnienia pracy ). W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić 

nieszczelność. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 

odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bar. Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym punkcie in-

stalacji. Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy doko-

nać jego płukania używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak 

dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można 

uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypijająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych 

wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wyno-

sić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płuka-

nie. Wodę w instalacji wodociągowej należy przebadać bakteriologicznie. Dopuszcza się rezygnację z 

dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych do płukania przewodu 

wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodar-

cze. 

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem i zaizolowaniem rurociągów, zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych należy dokonać próbę szczel-

ności i dokonać odbioru robót zgodnie z normą PN-81/B-10700/00 oraz PN-81/B-10700/01. Instalacja 

kanalizacyjna podlega odbiorom częściowym oraz odbiorowi końcowemu. Ten pierwszy obejmuje 

fragmenty instalacji przewidziane do zakrycia jeszcze przed zakończeniem prac budowlano-

montażowych. Próbę szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem rurociągów. Szczelność 

przewodów pionowych sprawdza się w czasie swobodnego spływu przez nie wody, poziomych zaś 

przez napełnienie wodą instalacji powyżej miejsca (kolana) połączenia pionu z poziomem. Odbiór 

końcowy wymaga przedstawienia dokumentacji powykonawczej, protokołów odbiorów częściowych 

oraz dokumentacji techniczno-ruchowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z dokumentacja 

projektową oraz z Specyfikacją nr ST 00 Wymagania Ogólne. Wykonawca powinien przedłożyć in-

spektorowi nadzoru wszystkie pomiary , świadectwa zgodności , atesty i gwarancje producenta dla 

stosowanych materiałów oraz inwentaryzację geodezyjnej powykonawczą.  

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".  

Jednostką obmiarową jest: 

- wykonanie kanalizacji wewnętrznej,       kpl. 

- wykonanie montażu białego osprzętu,       kpl. 

- wykonanie sieci wodociągowej,        kpl. 

- wykonanie montażu białego osprzętu,       kpl. 

- pomiary wykonanej instalacji.        kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST O Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inspektor po zakończeniu 

wszelkich robót. Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeśli wszelkie po-

miary i badania dały wynik pozytywny. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumen-

ty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót 

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą  

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  



 60 

- protokóły ewentualnych częściowych odbiorów poprzednich faz robót 

- protokóły pomiarów 

- oświadczenie kierownika robót o wykonaniu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- świadectwa i aprobaty techniczne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
• zakup, dowóz, rozładunek, segregację i magazynowanie materiału 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe 

• przygotowanie stanowiska pracy 

• wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji 

• prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-74/H-74200. Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

2. PN-79/H-74244. Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

3. PN-76/B-02865. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zaopa-

trzenie wodne. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. 

4. PN-81/B-10700.00. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-

dania przy odbiorze. 

5. PN-81/B-10700.01. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-

dania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

6. PN-81/B-10700.02. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-

nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

7. PN74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

8. PN-81/C-89203. Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

9. PN-71/B-10420. Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10. PN-76/M-75001. Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

11. PN-85/M-75002. Armatura przemysłowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

12. PN-85/M-75178/00. Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 

13. BN-74/6366-03. Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 

14. BN-74/6366-04. Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 

15. PN-84/H-74219  Rury stalowe bez szwów walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

16. PN-84/H-74219 Rury stalowe bez szwu. 

17. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.” 
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S   03. Roboty elektryczne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

elektrycznych związanych z budową budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne w Nowogrodźcu. 

CPV 45310000-3 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót elektrycznych instalacji 

wewnętrznej.  

Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie wykopów pod kable n/n obwodów rozdzielnic 

- wykonanie uziomu  

- ułożenie rur ochronnych 

- zasypanie wykopów  

- montaż tablicy głównej TG z wyłącznikiem głównym spełniającego rolę wyłącznika   

przeciwpożarowego 

- montaż opraw oświetleniowych  

- montaż przewodów elektrycznych prowadzonych w bruzdach budowlanych ściennych i w rur-

kach sufitowych w budynku 

- gniazd jednofazowych  

- łączników instalacji oświetleniowej 

- pomiary wykonanej instalacji  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązujący-

mi odpowiednimi normami i ST-0 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Materiały użyte 

do budowy instalacji elektrycznej powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać aprobatę techniczną. 

2.1 Oprawy oświetleniowe: 

Inwestor żąda opraw oświetleniowych klasy I. Płaska oprawa, nastropowa i zwieszana. Klasa bezpie-

czeństwa I. Stopień szczelności IP20. W sanitariatach i pomieszczeniach „mokrych” stopień szczelno-

ści IP54. Oprawy produkcji polskiej lub unii europejskiej, niedopuszczalne oprawy produkcji chiń-

skiej. Na wszystkie zamontowane oprawy Wykonawca udzieli minimum 5 lat gwarancji.  

2.2 Osprzęt elektryczny: 

Inwestor żąda osprzętu o Klasie bezpieczeństwa I. Stopień szczelności IP20. W sanitariatach i po-

mieszczeniach „mokrych” stopień szczelności IP44. Obudowa kolor biały. Osprzęt produkcji polskiej 

lub unii europejskiej, niedopuszczalny osprzęt produkcji chińskiej. Na cały zamontowany osprzęt Wy-

konawca udzieli minimum 5 lat gwarancji.  

Materiałami wykorzystanymi są: wg Zał. Nr 1 Zestawienie materiałów. 

3. SPRZĘT 
3.1 Do wykonania w/w robót wykorzystany jest sprzęt: wg Zał. Nr 2 Zestawienie sprzętu. 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁU 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą unik-

nąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 
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5.2. Roboty przygotowawcze 
Projektowaną trasę przewodu oraz miejsca zainstalowania osprzętu należy wyznaczyć w budynku 

na ścianie w sposób trwały i widoczny. Należy sprawdzić trasę układanych przewodów pod względem 

kolizji z istniejącymi instalacjami a w razie potrzeby dokonać korekty trasy. 

5.3. Roboty montażowe 

Instalację elektryczną należy montować zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpo-

wiadać budynki i ich usytuowanie ( Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r.) oraz Polskimi Normami PN-94/E-05033 , PN-87/E-05110/05 ,  PN-93/E05009/61 , PN-93/E-

05009/51 i Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. 

5.4. Pozostałe roboty 
Bruzdy do ułożenia przewodów elektrycznych oraz wypełnienie przejścia przez przegrody budow-

lane wykonać należy ze sztuką budowlaną i wytycznymi zawartymi w specyfikacji robót. 

5.5. Pomiary 
Po wykonaniu instalacji należy dokonać jej pomiarów tj. pomiarów rezystancji izolacji oraz po-

miarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z dokumentacja 

projektową oraz z Specyfikacją nr ST 00 Wymagania Ogólne. Wykonawca powinien przedłożyć in-

spektorowi nadzoru wszystkie pomiary , świadectwa zgodności , atesty i gwarancje producenta dla 

stosowanych materiałów oraz inwentaryzację geodezyjnej powykonawczą.  

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest: 

- montaż tablicy głównej TG z wyłącznikiem głównym spełniającego rolę wyłącznika   

przeciwpożarowego 

- montaż opraw oświetleniowych         szt. 

- montaż przewodów elektrycznych prowadzonych w bruzdach budowlanych ściennych i sufi-

towych w budynku           mb 

- gniazd jednofazowych,          szt. 

- łączników instalacji oświetleniowej        szt. 

- pomiary wykonanej instalacji         kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST O Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inżynier po zakończeniu wszel-

kich robót. Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inżyniera jeśli wszelkie pomiary i badania 

dały wynik pozytywny. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty : 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót 

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą  

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

- protokoły ewentualnych częściowych odbiorów poprzednich faz robót 

- protokoły pomiarów 

- oświadczenie kierownika budowy o  wykonaniu instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami 

- świadectwa i aprobaty techniczne 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
• zakup, dowóz, rozładunek, segregację i magazynowanie materiału 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe 

• przygotowanie stanowiska pracy 

• wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji 

• prace porządkowe 

 



 63 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-94/E-05033 

2. PN-87/E-05110/05 

3. PN-93/E05009/61 

4. PN-93/E-05009/51 

5. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. 

 


