
 PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO 
W BELSKU DUŻYM 

 SPECYFIKACJE 

SPORT TECHNIK WARSZAWA  GRUDZIEŃ  2013 

 
 
 
 

PROJEKT 
GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO 

 
 
 
 
ADRES INWESTYCJI: 
 
GMINNE BOISKO SPORTOWE 
BELSK DUŻY 
 
 
INWESTOR: 
 
GMINA BELSK DUŻY 
UL. J. KOZIETULSKIEGO 4 
05-622 BELSK DUŻY  
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
 
SPORT TECHNIK PATRYCJUSZ JABŁOŃSKI 
UL. T. Borowskiego 2 lok. 223 
03-475  WARSZAWA 
 
 
 
 
 



 PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO 
W BELSKU DUŻYM 

 SPECYFIKACJE 

SPORT TECHNIK WARSZAWA  GRUDZIEŃ  2013 

 
 
 

SPIS TREŚCI 
 
 
 
 

 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU   ROBÓT 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY POMIAROWE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM  
                                                                                I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – OBRZEŻA BETONOWE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – URZĄDZENIA SPORTOWE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  OGRODZENIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI 
                                                                                BETONOWEJ 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  ROBOTY BUDOWLANE W      
                                                                                OBIEKTACH KUBATUROWYCH 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  KANALIZACJA DESZCZOWA 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI  
               TRAWIASTYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO 
W BELSKU DUŻYM 

 SPECYFIKACJE 

SPORT TECHNIK WARSZAWA  GRUDZIEŃ  2013 

 
 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

D.00.00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
Budowa Boiska Sportowego w Belsku Dużym. 
 
Wymagania ogólne kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)  
 
1. grupy robót  
a. 45100000-8 -Przygotowanie terenu pod budowę  
b. 45200000-9 -Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  obiektów budowlanych lub ich    
                          części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
c.45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
2.klasy robót  
a. 45110000-1 -Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  budowlanych; roboty ziemne  
b.45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków  
c.45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  komunikacyjnych i  
                          elektroenergetycznych, autostrad,  dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
3.kategorie robót  
a.45214210-5 - Szkoły podstawowe  
b.45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
c.45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby  
d.45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych  
e.45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i  rurociągów do odprowadzania  
                          ścieków  
f.45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz  wykonywania nawierzchni  
                         autostrad, dróg  
g.74231530-1 - Usługi opomiarowania dla budownictwa  
h.36410000-8 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym  powietrzu  
 
Dalsze uszczegółowienie kategorii robót w części szczegółowej ST.  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej D-00.00.00 są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót przy budowie boiska w Belsku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych 
asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach:  
 
D-00.00.00 Wymagania ogólne  
D-01.01.01 Roboty pomiarowe  
D-02.02.02 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem  
D-03.03.03 Warstwy odsączające  
D-04.04.04 Podbudowa z kruszywa łamanego  
D-05.05.05 Obrzeża betonowe  
D-06.06.06 Nawierzchnia poliuretanowa  
D-07.07.07 Nawierzchnie syntetyczne boisk 
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D-08.08.08 Urządzenia sportowe  
D-09.09.09. Ogrodzenie 
D-10.10.10. Nawierzchnie z kostki betonowej 
D-11.11.11. Roboty budowlane w obiektach kubaturowych 
1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
 
Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony;  
 
Dziennik budowy -dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i  
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót;  
 
Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do  
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;  
 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich  
połączenia;  
 
Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim  
konstrukcji nawierzchni;  
 
Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót;  
 
Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z  
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;  
 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i  
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 
Odpowiednia (bliska) zgodność -zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych;  
 
Podłoże -grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania;  
 
Podłoże ulepszone -górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni;  
 
Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy;  
 
Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej;  
 
Przetargowa dokumentacja projektowa -część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót;  
 
Rekultywacja -roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;  
 
Zadanie budowlane -część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu;  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i ST.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy 
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 
za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
różnice tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a roboty z tym związane -wykonane na koszt Wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez 
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 
w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest zobowiązany do: 
-utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; 
-podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na  
lokalizację budynków oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie 
przepisy) na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
-materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia;  
-nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami;  
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-wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko;  
-materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania -jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej;  
-jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze  
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający;  
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej  
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  
Dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze  
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
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laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia prze Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają  
zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła.  
2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Zamawiającemu.  
2.2.3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
2.2.4.Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów na budowę.  
2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i  żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.  
2.2.7. Wykonawca nie będzie -za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego -
prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy.  
2.2.8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, będą zachowane następujące warunki:  
-Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz  
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji;  
-Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części  
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy;  
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co 
najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
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dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego -w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt -po akceptacji Zamawiającego -nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną -jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
6.1.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
6.1.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST.  
6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji.  
6.1.7. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
6.1.8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
 
6.2. Pobieranie próbek. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
6.3. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.  
 
6.4. Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.  
 
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 
Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, 
źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
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podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesie Wykonawca.  
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje. Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
a)Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych;  
b)Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną -w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych  
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć 
autoryzację producenta na dostawę nawierzchni syntetycznej.  
 
6.7. Dokumenty budowy  
6.6.1. Dziennik budowy.  
a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
b)Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
c) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.  
d)Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;  
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;  
-uzgodnienie prze Zamawiającego harmonogramów robót;  
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;  
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i   
 przyczyny przerw w robotach;  
-uwagi i polecenia Zamawiającego;  
-daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu;  
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  
 częściowych i ostatecznych odbiorów robót;  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  
 Podlegających  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z  
 warunkami klimatycznymi;  
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w    
 Dokumentacji projektowej;  
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
 i w trakcie wykonywania robót;  
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;  
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  
 przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;  
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je  
 przeprowadzał;  
-inne istotne informacje o przebiegu robót;  
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e)Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się.  
f)Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
g)Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
h)Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Syczenie Zamawiającego.  
6.6.2. Dokumenty laboratoryjne.  
6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy.  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego;  
b) protokoły przekazania terenu budowy;  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;  
d) protokoły odbioru robót;  
e) protokoły z narad i ustaleń;  
f) korespondencja na budowie;  
6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Zamawiającego.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. Obmiar robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych  
 
7.3.  
7.3.Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.  
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 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 wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a)odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;  
b)odbiór częściowy;  
c) odbiór ostateczny;  
d)odbiór pogwarancyjny;  
 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu -polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod nawierzchnię 
syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne.  
 
8.1.2. Odbiór częściowy -polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający.  
 
8.1.3. Odbiór ostateczny robót -polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
a)Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego.  
b)Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru dokona 
obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
c) W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin  
odbioru ostatecznego.  
d) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy.  
e)Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru  
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
f)Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
-dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz  
 dodatkowa, jeśli  została sporządzona w trakcie realizacji umowy;  
-szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i   
 Ew. uzupełniające lub zamienne);  
-recepty i ustalenia technologiczne;  
-dzienniki budowy i rejestry obmiarów;  
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  zgodne z ST;  
-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  zgodnie z ST;  
-opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników  badań i pomiarów 
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 załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST;  
-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na   przełożenie linii  telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia,  
 itp.) oraz  protokoły odbioru i przekazania  tych robót właścicielom  urządzeń;  
-geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia  terenu;  
-kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej;  
g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  
h)Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT  
 
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w dokumentacji projektowej.  
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w  dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie.  
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje:  
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót;  
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z    wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu;  
c) opłaty/dzierżawy terenu;  
d) przygotowanie terenu;  
e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników,    barier, oznakowań i 
drenażu;  
f) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych;  
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł;  
b)utrzymanie płynności ruchu publicznego;  
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania;  
b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;  
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).  
10.2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

D.01.01.01 
 
 

ROBOTY POMIAROWE 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
D.01.01.01  
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia sytuacyjnego 
boiska i punktów wysokościowych przy budowie Gminnego Boiska Sportowego w Belsku Dużym. 
 
1.2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokościowym boiska i obejmują:  
-roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w terenie równinnym na  powierzchni ~7000 m2.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1.Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 
Projektową.  
1.4.2. Uprawniony geodeta -osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie 
z Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi zmianami z 
zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę„ do kierowania pracami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia.  
1.4.3. Inwentaryzacji a powykonawcza -jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
r.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
2. Materiały  
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych wg zasad 
niniejszej ST są:  
-paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m,  
-słupki betonowe,  
-farba chlorokauczukowa.  
 
3. Sprzęt  
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem 
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, 
taśmy stalowe). Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru.  
 
4. Transport  
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu.  
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5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00„Wymagania ogólne”.  
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe i główne muszą 
być zaopatrzone w oznaczenia określające ich charakterystykę i położenie. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych.  
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych  
Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a 
także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza granicami robót. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych.  
 
5.4. Odtworzenie osi trasy  
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
nie może być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 
stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.  
 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi boiska na powierzchni 
terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy.  
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Kontrole jakości 
prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg 
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu boiska. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-oo.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena 
wykonania robót obejmuje:  
-wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych,  
-uzupełnienie dodatkowymi punktami,  
-wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
-wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  
-zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
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10. Przepisy związane i standardy  
Ustawa z 17.05.1989 -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 
zmianami).  
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.  
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978.  
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983.  
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979.  
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983.  
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK -1983  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
D.02.02.02 

 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 

ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
 

 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru koryta 
gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem  podłoża przy budowie  Gminnego Boiska  
Sportowego w Belsku Dużym..  
 
 
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 ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu koryta 
gruntowego pod nawierzchnię boiska sportowego i obejmują:  
a) Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię boiska  
b) Wykonanie koryta o głębokości 35 cm  
Grunt z korytowania przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany 
będzie na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 
27.04.2001 „O odpadach”.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 
Techniczną D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”.  
 
2. Materiały  
Nie występują.  
 
3. Sprzęt  
3.2 Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt:  
-koparko-spycharki,  
-koparko-ładowarki,  
-spycharki gąsienicowe,  
-ładowarki,  
-równiarki samojezdne,  
lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera.  
 
3.3 Sprzęt do zagęszczania  
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.  
 
4. Transport  
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nawierzchnię boiska 
sportowego należy użyć samochodów samowyładowczych.  
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Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportu powinny spełniać wymagania podane w D-00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
5.2. Zakres wykonywanych robót  
5.2.1. Zasady ogólne  
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z  wykonaniem elementów odwodnienia i 
instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystąpić do 
wykonywania koryta oraz profilowania i  zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania  
koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać się ruch budowlany, 
nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  
 
5.2.2. Wykonanie koryta  
Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy stosować 
równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać ręcznie. Odspojony 
grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w 
korycie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4.  
 
5.2.3. Profilowanie podłoża  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze  
wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidziany do 
profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem 
nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do 
profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami  
średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
 
5.2.4. Zagęszczanie podłoża  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy p.5.2.5.  
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od  
wilgotności optymalnej o więcej niż (wg PN-S-02205:1998):  
-w gruntach niespoistych ± 2%,  
-w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%.  
 
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.  
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is . 1,00  
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
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Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.  
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na 
własny koszt.  
 
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST D-00.00.00.„Wymagania ogólne”.  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowaniem wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano  
w odpowiednich normach.  
 
6.1.2. Wyszczególnienie badań  
Częstotliwość badań wykonać zgodnie z normą  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek 
gruntu.  
W przypadku , gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody  
Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże , 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  
Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w PN-S02205: 1998 str. 13 rys.  
Badania płytą O 30 cm wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić  
nie rzadziej niż 1 raz na 500 m2 .  
 
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża  
6.2.1.Zagęszczenie podłoża  
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1.  
6.2.2. Cechy geometryczne  
6.2.2.1. Równość  
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy. Nierówności nie mogą 
przekraczać 2 cm.  
6.2.2.2. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 3 razy.  
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.  
6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna  
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w 3 przekrojach w osi i na krawędziach. Różnice 
pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm  
6.2.2.4. Szerokość koryta  
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta nie może różnić 
się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.  
6.2.2.5.Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm,  
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne.  
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru robót jest1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża gruntowego. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Odbiór wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym  wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.  
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9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena 
wykonania robót obejmuje:  
-roboty przygotowawcze i pomiarowe,  
-wykonanie koryta gruntowego (wykop),  
-ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego,  
-mechaniczne zagęszczenie podłoża,  
-załadunek i transport gruntu na odkład,  
-przeprowadzenie badań i pomiarów,  
-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  
 
10. Przepisy związane i standardy  
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.  
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą.  
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.  
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez 
zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
D.03.03.03 

 
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 

 
 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
warstwy odsączającej na budowie  Gminnego Boiska Sportowego w Belsku Dużym. 
 
1.2.Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu warstwy 
odsączającej i obejmują:  
- wykonanie warstwy odsączającej grubości 15 cm z piasku średniego pod nawierzchnię boiska   
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST D-
00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  
 
2. Materiały  
2.1. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej  
według zasad niniejszej ST jest piasek.  
2.1.1. Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki:  
a) wodoprzepuszczalność -wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m /dobę określona 
wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.  
b) możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00 wg normalnej próby Proctora (PN-B-
04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.  
c) wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10 . 3,0 według PN-S-02205 pkt. 2.8.2.  
d) wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy  
U=D15/d85.5.  
Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę odsączającą nie powinien zawierać 
zanieczyszczeń:  
a) obcych - zawartość nie więcej niż 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),  
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej  
(badanie wg PN-B-06714/ 26)  
Piasek z zaproponowanego przez wykonawcę źródła po przedstawieniu pozytywnych wyników badań 
laboratoryjnych musi być zaakceptowany przez Inżyniera.  
 
3. Sprzęt  
3.1. Równiarka - do rozścielenia piasku w wykonywanej warstwie.  
3.2. Walec drogowy lub inny sprzęt do zagęszczania zapewniający uzyskanie wymaganego 
współczynnika zagęszczania. Użyty sprzęt musi uzyskać akceptację Inżyniera.  
 
4. Transport  
Użyte środki transportu powinny zabezpieczać przewożony piasek przed wyschnięciem, wpływami 
atmosferycznymi i segregacją. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inżyniera.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
5.2. Zakres wykonywanych robót  
5.2.1.Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym  
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją 
oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.  
5.2.2.Zakup i transport piasku  
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.  
5.2.3.Roboty przygotowawcze  
Podłoże gruntowe warstwy odsączającej powinno być przygotowane zgodnie z ustaleniami ST 
D.01.04.00 „Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża”. Wyznaczenie 
geodezyjne i zapalikowanie  Wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentację Projektową.  
5.2.4.Rozkładanie piasku  
Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej 
grubości przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna 
grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych.  
5.2.5.Zagęszczenie warstwy odsączającej  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo, od dolnej do górnej 
krawędzi warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny 
być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca 
powinna być  zagęszczone zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi,  
zaakceptowanymi przez Inżyniera.  Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST).  Wilgotność zagęszczonego 
piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jeżeli piasek został 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność piasku jest niższa od optymalnej, piasek powinien być  zawilżony wodą i równomiernie 
wymieszany.  
Wilgotność piasku przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od optymalnej o więcej niż ± 2%.  
5.2.6.Utrzymanie warstwy odsączającej  
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w 
dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w 
skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 
m2 warstwy. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  
 
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”  
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać 
kopie ich wyników Inżynierowi.  
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Badania te powinny obejmować sprawdzenie wszystkich własności piasku podanych w punkcie 2 
niniejszej ST.  
 
6.2. Badania w czasie robót  
6.2.1. Badanie dostaw kruszywa  
Wykonawca powinien prowadzić badania własności kruszywa podane w tabeli. Próbki należy pobierać 
losowo.  
6.2.2. Badanie zagęszczenia  
Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch punktach wybranych 
losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 600 m2 .  
6.2.3. Badanie wilgotności kruszywa  
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności  
optymalnej z tolerancją ± 2%.  
Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 warstwy.  
6.2.4. Grubość warstwy  
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Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co najmniej w trzech 
losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 warstwy.  
6.2.5. Cechy geometryczne warstwy  
a) równość -nierówności podłużne warstw należy mierzyć 4 metrową łatą w co najmniej 3 przekrojach, 
nierówności poprzeczne należy mierzyć w co najmniej 3 przekrojach,  
b) spadki poprzeczne - należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki 
poprzeczne warstw powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %,  
c) rzędne wysokościowe -należy sprawdzać co najmniej w 6 punktach, różnice pomiędzy rzędnymi 
zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczać + 1cm i -2cm,  
d) szerokość -należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach; szerokość nie może różnić się od 
projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5 cm.  
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy odsączającej.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00. „ Wymagania ogólne”.  
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady e odbioru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Cena wykonania robót obejmuje:  
-oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
-transport materiałów do wykonania robót,  
-sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,  
-rozścielenie i zagęszczenie warstwy odsączającej,  
-utrzymanie wykonanej warstwy,  
-niezbędne roboty pomiarowe i badania,  
-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  
 
10. Przepisy związane i standardy  
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i  
określenia.  
PN-B -04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.  
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości  
zanieczyszczeń organicznych.  
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.  
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  
drogowych. Piasek.  
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika  
wodoprzepuszczalności.  
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
BN-76/8950-03 Obliczenie współczynnika filtracji gruntu.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

D.04.04.04 
 

OBRZEŻA BETONOWE 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem obrzeży betonowych . Budowa Gminnego Boiska Sportowego w  
Belsku Dużym. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obejmujących ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży 
betonowych i obejmują:  
a) ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm i 
ławie betonowej z oporem na krawędzi zewnętrznej nowej nawierzchni  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-
00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  
 
2. Materiały  
Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie betonowej 
według zasad niniejszej ST są:  
 
2.1. Obrzeża betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003  
-obrzeża 8x30 cm. Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać następującym  
normom:  -BN-80/6775-03 arkusz 01 -„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”, -BN-80/6775-03 arkusz 04 -
„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”, Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być 
większa niż 4%.  
 
2.2. Ława betonowa  
Ława betonowa pod obrzeża oraz opór wykonane będą z betonu klasy B15, odpowiadającemu normie 
PN-EN 206-1:2003 Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.  
Kruszywo (piasek, żwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004.  
 
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa  
Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4 Wymagania dla 
cementu i piasku jak w punkcie 2.4.  
 
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami:  
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cement klasy 32,5 - odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek -należy stosować 
drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B06711, woda -należy stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004.  
 
3. Sprzęt  
3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży  
wykonane będą ręcznie.  
 
4. Transport  
4.1. Obrzeża -transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą 
BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.”  
 
4.2. Beton na ławę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia 
wytworzonego betonu.  
 
4.3. Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami 
transportu, zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
5.2. Zakres wykonywanych robót  
5.2.1. Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych robót. Źródła 
pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Transport i składowanie obrzeży 
betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.  
5.2.2.Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży. Wytyczenie sytuacyjno-
wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane będzie na podstawie Dokumentacji 
Projektowej.  
5.2.3.Wykonanie koryta pod ławę betonową  
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, 
wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość -zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych 
Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową.  
5.2.4.Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża  
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla 
konkretnych materiałów, zaakceptowana wcześniej przez Inżyniera.  
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1:2003. Sporządzona 
receptura musi uzyskać akceptację Inżyniera. Transport wytworzonego betonu na miejsce 
wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej ST. Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy 
B15, we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie ławy betonowej polega na 
rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z 
oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem rysunkowi  
w Dokumentacji Projektowej. Obrzeża 8x30 cm ustawione będą na ławie z oporem,  
5.2.5.Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża.  
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową grubości 3 
cm, celem prawidłowego osadzenia obrzeża. Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy w 
proporcji 1:4.  
5.2.6.Wbudowanie obrzeży betonowych  
Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 
października przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzeży 
należy dokonać zgodnie z „Dokumentacją Projektową”. Przy wbudowywaniu obrzeży należy  
bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu obrzeży oraz usytuowania wysokościowego, 
zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 
1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym.  
5.2.7.Wypełnienie spoin między obrzeżami  
Spoiny między obrzeżami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przy 
użyciu 300 kg cementu na 1 m piasku. Materiały do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4 
niniejszej ST.  



 PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO 
W BELSKU DUŻYM 

 SPECYFIKACJE 

SPORT TECHNIK WARSZAWA  GRUDZIEŃ  2013 

 
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne”.  
 
6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Badanie obrzeży na etapie akceptacji materiału 
do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inżyniera, po 3 sztuki obrzeży każdego rodzaju dla 
przeprowadzenia następujących badań:  
-nośność obrzeży,  
-nasiąkliwość betonu,  
-odporność na działanie mrozu.  
Powyższe badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.  
 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót  
6.2.1.Badanie dostaw materiałów  
Badanie obrzeży betonowych -Wykonawca dostarczy 1 sztukę obrzeża każdego rodzaju na 100 m 
wykonywanego wbudowania, wybraną w obecności Inżyniera do badań laboratoryjnych. Zakres badań  
laboratoryjnych jak w punkcie 6.1. Badania laboratoryjne wykonane będą na koszt Zamawiającego.  
6.2.2.Badania betonu na ławę  
Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymałości betonu 
na ściskanie (1 seria próbek na 100 m wykonywanej ławy betonowej z oporem).  
6.2.3.Kontrola ustawienia obrzeży  
Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego obrzeża z Dokumentacją Projektową. 
Tolerancję podano w punkcie 5.2.7.  
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeża. Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena 
wykonania robót obejmuje:  
-prace pomiarowe i przygotowawcze,  
-transport i składowanie materiałów do wykonania robót,  
-wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową,  
-wykonanie deskowania ławy betonowej,  
-wykonanie ławy betonowej z oporem pojedynczym i podwójnym,  
-rozebranie deskowania,  
-pielęgnacja wykonanej ławy,  
-wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod obrzeża,  
-ustawienie obrzeży betonowych,  
-wypełnienie spoin między obrzeżami przygotowaną zaprawą cementowopiaskową,  
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,  
-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  
 
10. Przepisy związane i standardy  
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo  
Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie.  
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.  
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.  
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu  
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
D.05.05.05 

 
URZĄDZENIA SPORTOWE 

 
 
 
1. Wstęp  
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem urządzeń sportowych .  
 
1.2..Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem montażu urządzeń sportowych i obejmują:  
-wykonanie fundamentów z betonu klasy B20 wraz z gniazdami do osadzenia elementów urządzeń 
boiska,  
- osadzenie w gotowych gniazdach tulei do słupków bramek piłki nożnej oraz wraz z dwukrotnym 
malowaniem farbą syntetyczną,  
- osadzenie w gotowych gniazdach ramek do przykrywek na tuleje wraz z dwukrotnym malowaniem 
farbą syntetyczną,  
-ustawienie wraz z regulacją bramek , słupków i stojaków,  
Uwaga: zakup urządzeń sportowych przeznaczonych do montażu należy do Wykonawcy w ramach 
Ceny Kontraktowej.  
 
1.4. Określenie podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 
"Wymagania ogólne".  
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”.  
 
2.2. Beton i jego składniki  
Do fundamentów betonowych dla urządzeń boiska należy stosować beton klasy B20 wg PN-EN 206-
1:2003 Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1:2002. Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 
12620:2004/AC:2004. Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.  
 
2.2. Urządzenia boiska  
-tuleje do słupków bramek piłki nożnej -dwukrotnie malowane farbą syntetyczną,  
-ramki do przykrywek na tuleje - dwukrotnie malowane farbą syntetyczną,  
-  
-Słupki do siatkówki demontowalne z tulejami oraz siatką Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) 
ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej, wzmocnionego wewnętrznie. Komplet składa się z 
dwóch słupków (jeden z elementami napinającymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki) i dwóch 
osłon ochronnych. Słupki powinny posiadać regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 
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1,07 m do 2, 43 m, co umożliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz 
rozgrywek w siatkówkę juniorów, kobiet i mężczyzn. Do kompletu przewidzieć tuleje stalowe lub 
aluminiowe o dł. 320 mm. Siatka biała, obszyta z 4 stron. Komplet powinien spełniać wymogi normy  
EN 1271.  
-Bramki do piłki ręcznej. Wymiary w świetle 3,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z owalnego profilu 
(120x100mm) aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo na biało. Wsporniki siatki 
wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powłoką galwaniczną. Bramka  
mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Bramka musi spełniać wymogi normy EN 
748. Ilość 2 szt.  
-Kosze do koszykówki. Konstrukcja składająca się z pionowego słupa stalowego i wysięgnika o dł. 1,6 
m wykonanych z rury stalowej fi 133x 4 mm. Słup z wysięgnikiem łączone są poprzez stalowe 
kołnierze za pomocą wytrzymałościowych atestowanych śrub. Wysięgnik zakończony jest  
wzmocnioną blachą, do której mocowana jest tablica i obręcz. Stabilność i bezpieczeństwo 
zamocowania tablicy gwarantują dwa dodatkowe zastrzały.  
Elementy stalowe stojaka są fosforanowane i lakierowane proszkowo. Do kompletu przewidzieć także 
ocynkowaną tuleję stalową, ułatwiającą montaż stojaka oraz tablicę laminowaną z ramą stalową oraz 
obręcz. Komplet powinien spełniać wymogi normy EN 1270. Ilość 4 szt.  
 
3. .Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty 
wykonane będą ręcznie.  
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
4.2. Transport mieszanki betonowej  
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać specjalistycznymi samochodami do przewozu 
betonu..  
 
4.3. Transport elementów urządzenia boiska  
Elementy urządzenia boiska należy przewozić zgodnie z instrukcją producenta w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.  
 
5.2. Zasady wykonywania robót  
Wykonanie fundamentów elementów urządzeń boiska:  
-wykonanie wykopów - wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów muszą być zgodne z 
Dokumentacją Projektową,  
-betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu klasy B20, w fundamentach 
należy wykonać gniazda do osadzenia urządzeń boiska,  
Montaż elementów wyposażenia boiska:  
Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta w taki 
sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. Zamocowanie do podłoża winno także 
zapewniać szybki montaż i demontaż urządzenia. Mocowanie urządzenia powinno składać się ze 
stopy fundamentowej z betonu B20, w której zatopiona jest tuleja mocująca. Tuleja musi być  
wyposażona także w pokrywę zasłaniającą otwór, gdy urządzenie nie jest zainstalowane.  
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.  
 
6.2.  
Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową.  
7. Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
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pkt.7. Jednostką obmiaru robót jest m3 (metr sześcienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) 
zamontowanego elementu urządzenia boiska.  
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Cena wykonania robót obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
-pozyskanie i dostarczenie materiałów,  
-wykonanie robót ziemnych,  
-montaż i rozbiórka deskowania,  
-wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementów  
- zasypanie wykopu,  
- montaż i regulacja poszczególnych elementów urządzeń boiska,  
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań.  
 
10. Przepisy związane i standardy  
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu  
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.  
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
D. 06.06.06. 

 
OGRODZENIE 

CPV 45342000-6 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem piłkochwytów na terenie  Gminnego Boiska Sportowego w  
Belsku Dużym. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. min. 6,0m 
1.4. Określenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO- „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
2.2.1.. Elementy ogrodzenia: 
- słupki systemowe aluminiowe 
- tuleje stalowe do słupków 
- siatka poliuretanowa o oczkach 10x10 cm. 
Rozwiązanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta 
przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać 
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować sie wiedza techniczna 
2.2.2. Materiały na cokół ogrodzenia : 
Rozwiązanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta 
przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać 
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedza techniczna. 
Ogrodzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa 
 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 11 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 
STO- „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien sie odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny 
być  zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
5.2.Montaż ogrodzenia 



 PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO 
W BELSKU DUŻYM 

 SPECYFIKACJE 

SPORT TECHNIK WARSZAWA  GRUDZIEŃ  2013 

Zgodnie z instrukcja producenta 
 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu siatki 
a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu 
b) siatka zamocowana na lince i uchwytach stalowych zgodnie z systemem ogrodzenia 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . Roboty uznaje sie za wykonane 
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i spreżone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nie     
    niszczącymi 
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
12. PN-H-82200 Cynk 
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwy0szonej wytrzymałości. Gatunki 
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych  Ogólne wytyczne 
26. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość  złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych 
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
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31. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
34. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i 
badania 
35. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
D. 07.07.07. 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

 
CPV 45233000-9 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z  kostki brukowej. 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnie od chodnika, 
charakteryzujący sie stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większa niż 1,0 
m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne” . 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
„Wymagania ogólne”  
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania 
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) 
zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
2 
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej ni2 100 mm, 
c) c) grubość: 60mm lub 80 mm 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. 
Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338  
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2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
a) na podsypkę cementowo-piaskowa pod nawierzchnie 
− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 , cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania 
PN-EN 197-1  i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250], 
b) do wypełniania spoin 
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112  
2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 
a) krawężniki betonowe 
b) obrzeża betonowe 
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
a) pod chodniki 10cm pospółki 
b) pod wjazd 20cm tłucznia 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
c) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
d) Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarcza). 
e) Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładzina elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnieciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w 
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne” . 
5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmują: 
• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
• ułożenie kostek z ubiciem, 
• zasypka spoin piaskiem 
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
• pielęgnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacja projektowa. 
 
5.5. Obramowanie nawierzchni 



 PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO 
W BELSKU DUŻYM 

 SPECYFIKACJE 

SPORT TECHNIK WARSZAWA  GRUDZIEŃ  2013 

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z 
kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
5.6. Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów 
na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskowa 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 ni2 R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała sie i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ja polać woda w takiej ilości, aby woda zwilżyła cała grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 
m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 
brukarze. 
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 
wymagana 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 byc 
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte praca brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wy2ej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 
3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolna przestrzeń uzupełnia się kostka cięta, przycinana na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). 
Dzienna działkę robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożona nawierzchnie na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypka. 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
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zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 
5.7.3.Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osia drogi kat 45 0, a wierzchołek utworzonego 
kata prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawa 
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu należy przykryć warstwa wilgotnego piasku o grubości od 3,0 
do 4,0 cm i utrzymywać ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15 0C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnie należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”  
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
    cementu powszechnego użytku 
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan 
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
    drogowych; piasek 
5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
D 08.08.08. 

 
DLA ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKTACH 

KUBATUROWYCH 
 
 

Budowa zespołu boisk wraz z urządzeniami sportowymi i technicznymi w ramach programu „Moje 
boisko Orlik 2012”, budowa budynku szatniowego, parkingu, budowa sieci drenarskiej, przyłącza 
wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
Budynek zaplecza szatniowego przy zespole boisk w Rudnej Wielkiej. 
 
CPV –45212200-8 
SST należy stosować odpowiednio do zakresu robót. 
1.1. Roboty ziemne 
1.2. Zbrojenie betonu 
1.3. Beton 
1.4. Prefabrykaty, konstrukcje betonowe i żelbetowe 
1.5. Roboty murowe 
1.6. Tynki 
1.7. Posadzki 
1.8. Stolarka 
1.9. Roboty malarskie 
1.10. Roboty izolacyjne 
1.11. Zagospodarowanie terenu 
 

1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

1. Wstęp 
1.1 . Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 
1.2 . Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 . Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.01.00. Wykopy. 
– wykonanie wykopów nieobudowanych, 
– wykonanie wykopów obudowanych, 
– wykonanie wykopów w osłonie ścianek szczelnych. 
B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
B.01.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty. 
B.01.02.03. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne. 
B.01.03.00. Zasypki. 
B.01.04.00. Transport gruntu. 
1.4 . Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
1.5 . Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
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2.1 . Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów 
w osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice 
stalowe, których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład 
często spotykane 
- grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych 
powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany 
wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek jako elementów przyszłej 
konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w projekcie technicznym. 
– pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową, 
– inne elementy umacniające ściany wykopów – za zgodą Inżyniera, 
– elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych zgodne z dokumentacją 
projektową i odpowiadające wymaganiom podanym w SST dotyczącej konstrukcji 
stalowych. 
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 
– rury drenarskie Ø 100÷150 mm z tworzywa sztucznego, 
– prefabrykowane elementy studni, 
– geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
– kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996. 
Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych należy stosować następujące materiały: 
– geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
– czarne folie budowlane o grubości min. 0,2 mm. 
2.2 . Grunty do wykonania podkładu wg B.01.02.01-02 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 
pospółek: 
– uziarnienie do 50 mm, 
– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
– zawartość cząstek organicznych do 2%. 
2.3 . Do wykonania podkładu wg B.01.02.03. należy stosować piasek zwykły. 
2.4 . Do zasypywania wykopów wg B.01.03.01 i B.01.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego 
samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki 
materiałów budowlanych, itp. 
Zasypki za mury oporowe: 
– max średnica ziaren d<120 mm, 
– wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
– zawartość części organicznych I<2%, 
– odporność na rozpad <5%. 
2.5 . Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.01.02-04 powinien posiadać następujące 
właściwości: 
– max średnica ziaren d<120mm, 
– wskaźnik różnoziarnistości U>3, 
– granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – 
W<40%, 
– zawartość części organicznych I<2%, 
– pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 
– możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
– odporność na rozpad <10%. 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
4. Transport 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi 
do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 
zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy 
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Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa 
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5. Wykonanie robót 
5.1 . Wykopy wg B.01.01.00 . 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu 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 Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub 
robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez 
Wykonawcę: 
– opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 
– skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym 
od pierwotnego. 
5.1.2. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych. 
Przed wykonywaniem robót związanych z budową powinno być wykonane przygotowanie terenu pod 
budowę. Dojazd do terenu prac oraz utwardzenie terenu ujmuje dokumentacja techniczna drogowa 
(plan zagospodarowania, plan bioz). 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi 
i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem 
krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 
Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod osłoną ścianek szczelnych podtrzymujących skarpy 
wykopu. 
W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, 
w którym należy zawrzeć: 
– ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 
– szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
– dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 
(2)Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
(2)W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 
3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów 
   i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 
– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z   
   zachowaniem bezpiecznych nachyleń 
– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
   niekorzystnych czynników. 
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 



 PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO 
W BELSKU DUŻYM 

 SPECYFIKACJE 

SPORT TECHNIK WARSZAWA  GRUDZIEŃ  2013 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 
decyzji. 
5.2 . Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.01.02.00 
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 
Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 
Proctora. 
5.3 . Zasypki wg B.01.03.00 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. 
(3) 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 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż 
Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
5.4 . Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem lub 
rozbiórką obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany 
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny 
z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to 
sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z: 
– wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
– ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
– wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
– niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
– pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
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5.5 . 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 (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo 
ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny 
być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się 
gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób 
odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania 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 
umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. 
Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp 
wykopu. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
poniżej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy 
porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
5.6 . Wykopy nieobudowane 
Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu otaczającego 
wykop. 
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
– w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 
– w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 
– naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 
– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 
– skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii 
budowlanej. 
5.7 . Wykopy obudowane 
W przypadku wykonywania umocnień ścian wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie torów 
kolejowych dla utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odciążającej 
pod czynnymi torami zgodnie z SST M.14.01. 
Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu 
przed obsuwaniem się. 
5.8 . Wykopy w osłonie ścianek szczelnych 
Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami 
normy PN-EN 12063:2001. 
W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym 
należy zawrzeć: 
– ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne, 
– szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
– dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas 
wbijania. 
W przypadku wykonywania ścianek szczelnych w bezpośrednim sąsiedztwie torów 
kolejowych, dla utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odciążającej 
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pod czynnymi torami zgodnie z SST M.14.41. 
Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem 
wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. 
W przypadku wykorzystania ścianek szczelnych jako elementów przyszłej konstrukcji muszą 
one spełniać wymagania założone w dokumentacji projektowej. 
5.9 . Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych 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. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników 
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi 
instytucjami. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub 
rozbiórce przepustów przed przystąpieniem do robót na wlocie i wylocie przepustu należy 
wykonać grodzie ziemne. W przypadku dużych cieków wodnych grodzie należy wzmocnić 
przez wbicie w poprzek rowu ścianki szczelnej. 
Wodę na drugą stronę torowiska należy przepompowywać za pomocą pomp i węży lub ująć 
w rurociąg poprowadzony w świetle istniejącego obiektu. 
5.10 . 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. 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.10. 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 10. 
6.1 . Wykopy wg B.01.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
6.2 . Wykonanie podkładów i nasypów wg B.01.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia. 
6.3 . Zasypki wg B.01.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.01.01.00 – wykopy – [m3] 
B.01.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 
B.01.03.00 – zasypki – [m3] 
B.01.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 
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5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
B.01.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
B.01.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiału 
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
B.01.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów 
– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
B.01.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym 
z uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 
10. Przepisy związane 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 
kształtów i wymiarów. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 
w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka. 
 
 

1.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.02.00.00 ZBROJENIE BETONU 

1. Wstęp 
1.1 . Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych. 
1.2 . Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 . Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.02.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 
B.02.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II 
i A-III. 
1.4 . Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
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Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 
zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji 
żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od 
konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych 
wykonywanych na miejscu. 
1.5 . Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1 . Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
· Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano 
w tabeli poniżej. 
Gatunek stali Średnica 
pręta 
Granica 
plastyczności 
Wytrzymałość 
na rozciąganie 
Wydłużenie 
trzpienia 
Zginanie 
a – średnica 
mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-32355 
34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
· W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
(3) Wady powierzchniowe: 
· Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
· Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
· Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne: 
– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 
gładkich, 
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
· Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 



 PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO 
W BELSKU DUŻYM 

 SPECYFIKACJE 

SPORT TECHNIK WARSZAWA  GRUDZIEŃ  2013 

być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
– znak wytwórcy, 
– średnicę nominalną, 
– gatunek stali, 
– numer wyrobu lub partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
· Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 
2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
· Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
· Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
· Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
(5) Badanie stali na budowie. 
· Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
– stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
2.2 . Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o 
średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 
mm. 
2.3 . Materiały spawalnicze 
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 
2.4 . Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy 
z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Prace zbrojarskie wykonywać specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, 
nożycami i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. 
Sprzęt powinien być sprawny technicznie. 
4. Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
5.1 . Wykonywanie zbrojenia 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
· Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 
· Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
· Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 
· Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
· Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
· Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
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· Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
c) Montaż zbrojenia. 
· Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
· Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
· Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 
w deskowaniu. 
· Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. 
· Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 
prętów oznaczonego w projekcie. 
· Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 
otulenia. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego i podpór masywnych, 
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,3 m – dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
– 0,025 m – dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Łączenie prętów za pomocą spawania 
W konstrukcjach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
– czołowe, elektryczne, oporowe, 
– nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
– nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
– czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
– czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
– czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
– zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
z podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inżyniera 
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami 
w zakresie: 
– gatunku stali, 
– ilości stali, 
– ich średnic, 
– długości, rozstawu i zakotwień, 
– prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania, 
– sprawdzenia grubości otuliny (może być dokonywane przez Inżyniera również po 
betonowaniu, przy użyciu przyrządów magnetycznych). 
Dopuszczalne tolerancje: 
– odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
– różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3 mm, 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczać  
   20% wszystkich skrzyżowań, 
– dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm, 
– różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5 mm, 
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– różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20 mm. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.01.00 i B.02.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 
8.1 . Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg ST-G.01 – „Wymagania ogólne”. 
8.2 . Odbiór końcowy – wg ST G.01 
8.3 . Odbiór zbrojenia 
· Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 
· Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków 
złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren 
robót. 
10. Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 
 
 

1.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.03.00.00 BETON 

1. Wstęp 
1.1 . Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich. 
1.2 . Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 . Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B.03.01.00 Betony konstrukcyjne. 
B.03.02.00 Podbetony. 
1.4 . Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 . Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1 . Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 
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marki 32,5 – do betonu klasy B 25, 
marki 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej, 
marki 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej. 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999. 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
· oznaczenie 
· nazwa wytwórni i miejscowości 
· masa worka z cementem 
· data wysyłki 
· termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone 
we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu 
oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
· Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PNEN 197-2:2002, a 
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, 
można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie). 
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być 
użyty do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
· dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) · dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
· Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio 
pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
· Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
· Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
· Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
(2)Kruszywo. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 
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kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki 
sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i 
testów i nie zakłócały rytmu budowy. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
2.1.2.1. Kruszywo grube. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712,  
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera. 
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
– oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg 
PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) 
dla korygowania recepty roboczej betonu. 
2.1.2.2. Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B- 
06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
– oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48. 
Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy 
z kruszywa o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej. 
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym 
się w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych 
wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkaicznej. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 
0-2 mm. 
2.1.2.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca 
się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania 
badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie 
z wyżej wymienioną normą. 
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2.1.2.4. Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 
i PN-EN 934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie 
wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ 
domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 
napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez 
IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki 
posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inżyniera. 
2.1.3. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową 
wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. 
„beton towarowy”). Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881- 
06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 
2.1.4. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S- 
10042 oraz warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935- 
1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H- 
93215. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego 
przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych 
norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu 
nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o 
średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
2.1.5. Materiały spawalnicze 
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest 
zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 
2.1.6. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz 
z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania 
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
2.1.7. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S- 
10040:1999, a ponadto: 
– drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN- 
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
– sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 
oraz PN-EN 636-3:2001, 
– gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
– deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
– do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
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2.1.8. Rusztowania 
Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 
2.2 . Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy. 
– B-30 dla wykonania konstrukcji. 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
– nasiąkliwość nie większa jak 4% 
– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości 
nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
– B-25 dla wykonania konstrukcji, 
– B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek 
– B-20 dla wykonania konstrukcji, 
– B-10 dla podbetonów i podkładów 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
2.3 . Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
– pospółka kruszona 0/40, 
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
adowych). 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych 
robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) do przygotowania mieszanki betonowej: 
– betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
– dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 
legalizacji, 
– odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
2) do wykonania deskowań: 
– sprzętem ciesielskim, 
– samochodem skrzyniowym, 
– żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 
3) do przygotowania zbrojenia: 
– giętarkami, 
– nożycami, 
– prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni. 
4) do układania mieszanki betonowej: 
– pojemnikami do betonu, 
– pompami do betonu, 
– wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
– wibratorami przyczepnymi, 
– łatami wibracyjnymi, 
– zacieraczkami do betonu. 
5) do obróbki i pielęgnacji betonu: 
– szlifierkami do betonu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4. Transport 
4.1 . Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(1) Środki do transportu betonu 
· Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.gruszkami). 
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· Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
5. Wykonanie robót 
5.1 . Zalecenia ogólne 
· Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 
1:2003 i PN-63/B-06251. 
· Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
5.2 . Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 
· Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
· Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
(2) Mieszanie składników 
· Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
· Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
· Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
· Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
· Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
· Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
wibracyjne. 
(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
· Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
· Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
· Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5– 
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
· Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
· Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości. 
· Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund. 
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· Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby 
nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
· Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a 
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 
· Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
· W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
(7) Pobranie próbek i badanie. 
· Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
· Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
· Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 
5.3 . Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 
· Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
· W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej 
o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
· Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 
15 MPa. 
· Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
· Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
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5.4 . Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
· Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
· Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 
ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
· Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
· Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
· W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
(2) Okres pielęgnacji 
· Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
· Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 
manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
5.5 . Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
· wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
· pęknięcia są niedopuszczalne, 
· rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
· pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 
0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
· równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe 
niż 2 mm. 
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
· wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
· raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 
aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
· wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
5.6 . Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w 
sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
5.7.1. Wykonanie deskowań 
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania 
powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały 
stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani 
na skutek zetknięcia się z masą betonową. Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu 
tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski 
grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne 
strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu 
i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw 
sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 



 PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO 
W BELSKU DUŻYM 

 SPECYFIKACJE 

SPORT TECHNIK WARSZAWA  GRUDZIEŃ  2013 

Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę 
ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 
cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można 
takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim 
przypadku należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę 
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inżynier. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po 
zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu 
antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
5.7.2. Rusztowania 
Rusztowania należy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 
5.7.3. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) 
lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, 
w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.Haki, odgięcia i rozmieszczenie 
zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, 
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.7.4. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 
w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne 
otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. 
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą 
PN-91/S-10442. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
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w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania 
prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% 
skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim 
położyć spoinę wynosi 10 d.6. Kontrola jakości 
6.1 . Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S- 
10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między 
innymi podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu 
przez Inżyniera. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2 . Zakres kontroli i badań 
6.2.1. Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inżyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
– sprawdzeniu stateczności deskowania, 
– sprawdzeniu szczelności deskowania, 
– sprawdzeniu czystości deskowania, 
– sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
6.2.2. Rusztowania 
Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 
6.2.3. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżynierai 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 
6.2.4. Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach 
Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki 
betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być 
uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B- 06250 i niniejszą SST, 
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a 
wymagane przez Inżyniera. W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy 
pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, 
który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
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6.2.5. Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach 
Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 
„Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-
88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek 
powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 
oraz niniejszej SST. 
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 
oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
6.2.7. Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą 
SST.Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
6.2.8. Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach 
nżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 
„Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-
88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej SST. 
6.2.9. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami 
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
6.2.10. Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 
– kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
– sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
– sprawdzeniu betoniarki, 
– sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 
robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
B.03.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.03.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
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projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub 
w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.03.01.00: 
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podłoża 
– wykonanie deskowania z rusztowaniem 
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
– pielęgnację betonu 
– rozbiórką deskowania i rusztowań 
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
B.03.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 
Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu 
ziarn. 
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci 
gliny. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości 
kapilarnej. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki 
do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie 
i etykietowanie. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności. 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w 
kraju. 
PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
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PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-90002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki użytkowanej w 
warunkach zewnętrznych. 
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 
Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 
późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 
 
 

1.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.04.01.00 PREFABRYKATY, KONSTRUKCJE 

BETONOWE I ŻELBETOWE 
1. Wstęp 
1.1 . Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonywania i montażu prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji kontraktu. 
1.2 . Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 . Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych. 
B. 04.01.00 Prefabrykaty konstrukcyjne. 
B. 04.02.00 Belki nadprożowe. 
B. 04.03.00 Płyty. 
1.4 . Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 
2.1 . Prefabrykaty 
Tolerancje wymiarowe elementów konstrukcyjnych (głównych): 
– dla grubości 2 mm, 
– dla szerokości i wysokości 2 mm 
– dla długości 2 mm 
Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość i posiadać 
atest wytwórni (zgodnie z dokumentacją projektową). 
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2.1.1. Beton konstrukcyjny B-25 (B-20) wg SST B.03.01.00 
2.1.2. Podbeton B-10 wg SST B.03.02.00 
2.1.3. Stal zbrojeniowa wg SST B.02.00.00 
2.2 . Belki prefabrykowane nadproży 
Charakterystyka belek: 
– wysokość 19 cm 
– szerokość 9 cm 
– grubość 6 cm 
a) Wymagania: 
Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 
· Tolerancje wymiarowe. 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; 
w wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm. 
· Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
– skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm 
– skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 
– szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm 
– długość: do 30 mm 
– ilość: 3 szt/mb. 
Klasa odporności ogniowej „B”. 
b) Składowanie 
Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm 
ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać 
na podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 
c) Transport 
Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, 
równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien 
odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
2.3 . Płyty 
Płyty produkowane z betonu klasy B20 – wg SST B.03.01.00 i stali zbrojeniowej AI i AIII – 
wg SST B.02.00.00 
a) wymagania: wady i uszkodzenia 
– niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego 
zagęszczenia betonu, 
– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży: 
– wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15 mm i głębokości lub wypukłości do 5 mm 
na górnej i dolnej powierzchni płyty, w liczbie 1 szt. na 1mb płyty 
– wyszczerbienie krawędzi długości do 200 mm i głębokości do 5 mm nie więcej jak 
1 szt. na jednej krawędzi płyty 
– zwichrowanie – zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogą 
przekraczać 5 mm, a w środku powierzchni 10 mm, 
– rysy i pęknięcia – powstałe na skutek skurczu betonu o długości do 200 mm 
w odstępach nie mniejszych niż 1,0 m; pęknięcia są nie dopuszczalne. 
b) badania płyt obejmują: 
· sprawdzenie kształtu i wymiaru, 
· sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 
· sprawdzenie ciężaru, 
· sprawdzenie wytrzymałości na zginanie. 
c) składowanie 
Płyty powinny być składowane na wyrównanym terenie w pozycji na płask, nie wyżej niż 
w 10 warstwach z zastosowaniem podkładek z drewna miękkiego o przekroju nie 
mniejszym jak 6×1,5 cm, przy czym długość ich powinna być większa od szerokości 
elementu co najmniej o 10 cm. Podkładki należy układać jedna nad drugą w pionie, 
w odległości nie większej jak 30 cm od czoła płyty. 
d) transport 
Na środkach transportu płyty powinny być układane jak przy składowaniu, długością 
w kierunku jazdy. 
Płyty nie powinny wystawać więcej niż 5 cm ponad górną krawędź środka transportu. 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport – w opisie materiałów p. 2 
5. Wykonanie robót 
Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg SST B.04.00.00 Roboty zbrojarskie i SST 
B.02.00.00 Roboty betoniarskie. 
5.1 . Montaż prefabrykatów 
Montaż wykonywać pod kontrolą geodezyjną. 
Tolerancje wymiarowe przy montażu wg BN-77/8939-09: 
Powierzchnie prefabrykatów stykające się z gruntem, po oczyszczeniu zagruntować, 
a następnie posmarować lepikiem asfaltowym. 
5.2 . Montaż belek prefabrykowanych nadproży zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych 
wg SST B.05.00.00. 
5.3 . Płyty prefabrykowane korytkowe montuje się na sucho na przygotowanych podporach takich 
jak wieńce, ścianki ażurowe itp. 
Przed montażem oczyścić i wyrównać krawędzie podpory. Minimalna szerokość podparcia – 5 cm. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie 2.0. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 
– dla B.04.01.00 – 1 szt. elementu prefabrykowanego 
– dla B.04.02.00 – 1 m wykonanego nadproża 
– dla B.04.03.00 – 1 m2 wykonanych płyt. 
8. Odbiór robót 
8.1 . Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2 . Odbiór końcowy 
8.3 . Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
9. Podstawa płatności 
B.04.01.00 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu elementu 
prefabrykowanego. Cena obejmuje: 
– dostarczenie i montaż kompletnych prefabrykatów z osadzonymi i zabezpieczonymi antykorozyjnie 
markami stalowymi. 
B.04.02.00 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproża która obejmuje 
wykonanie i dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania. 
B.04.03.00 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2 płyt, która obejmuje wykonanie i 
dostarczenie gotowych do wbudowania płyt. 
10. Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
B.04.02.00 NAPRAWA KONSTRUKCJI 
BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 
1. Wstęp 
1.1 . Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych 
i żelbetowych. 
1.2 . Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 . Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych, związanych z budową, 
przebudową, modernizacją i remontem obiektów inżynieryjnych. 
1.4 . Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5 . Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
2.1 . Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające 
warunki określone w: 
– ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, 
z późniejszymi zmianami), 
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych dopuszczalne jest stosowanie łącznie 
systemowych zestawów do napraw i iniekcji konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnych z 
dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczna IBDiM do tego typu zastosowań oraz 
betonów zgodnych z SST dotyczącą wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny spełniać wymagania normy PN-
EN 1504-1:2000. 
2.2 . Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych są: 
2.2.1. Materiały do napraw podłoża 
Do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych najczęściej stosuje się następujące materiały: 
– beton, 
– beton natryskowy, 
– zaprawy typu PC (Polimer Concrete), 
– zaprawy typu PCC (Polimer Cement Concrete), 
– zaprawy szpachlowe. 
Beton stosowany do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinien odpowiadać 
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz SST dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. 
Materiał naprawczy stosowany do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinien odpowiadać 
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 
2.2.2. Materiały do iniekcji 
Do wykonywania iniekcji rys w konstrukcjach betonowych i żelbetowych najczęściej stosuje 
się następujące materiały: 
– żywice epoksydowe, 
– żywice poliuretanowe, 
– żywice akrylowe, 
– zaczyny i suspencje cementowe, 
– materiały uzupełniające (wentyle, zawory, zaprawy do uszczelnienia). 
Materiał iniekcyjny stosowany do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinien 
odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 
3. Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 
zamierzonych robót. Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. Sprzęt wykorzystywany 
przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4. Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania 
dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. Materiały należy przewozić w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a 
materiał przed wylaniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1 . Ogólne warunki wykonania robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonanie robót 
powinno być zgodne normą PN-S-10040:1999, SST dotyczącą  wykonywania konstrukcji betonowych 
i żelbetowych oraz warunkami technicznymi. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem napraw 
konstrukcji betonowych i żelbetowych. Wykonawca nie może zlecić wykonywania napraw innemu 
Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót 
powinna mieścić się w granicach od +5°C do +25°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu 
rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%. 
5.2 . Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych podwieszonych lub stojących Rusztowania robocze 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań. 
5.2.2. Naprawy powierzchniowe 
5.2.2.1. Przygotowanie powierzchni 
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być usunięte przez skucie, 
piaskowanie lub użycie wody pod wysokim ciśnieniem (lanca wodna). Stal zbrojeniową należy 
oczyścić do stopnia czystości wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiałów. 
Naprawiana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń, beton nie może 
wykazywać oznak korozji. Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, 
takie jak pyły, oleje i tłuszcze itd. Bezpośrednio przed naprawą, należy powierzchnię betonu 
przedmuchać sprężonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do napraw powinny odpowiadać 
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych 
odnośnie: 
– wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,0 MPa), 
– temperatury podłoża, 
– wilgotności podłoża, 
– szorstkości. 
5.2.2.2. Gruntowanie (warstwa szczepna) 
Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane (jeżeli zestaw przewiduje zastosowanie gruntu) za 
pomocą środków gruntujących, będących elementem danego zestawu do napraw konstrukcji 
betonowych i żelbetowych zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną. 
5.2.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być zabezpieczana antykorozyjnie (jeżeli zestaw przewiduje zastosowanie 
zabezpieczenia) za pomocą środków, będących elementem danego zestawu do napraw konstrukcji 
betonowych i żelbetowych zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną. 
5.2.2.4. Wykonanie wypełnienia i warstwy wyrównującej 
Wypełnienie i warstwa wyrównująca powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących 
elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z kartą 
techniczną Producenta i aprobatą techniczną. Prace związane z wykonaniem naprawy winny być 
prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart 
technicznych Producenta i aprobat technicznych dla stosowanego materiału. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw materiałów naprawczych należy przestrzegać zalecanych 
przez Producenta sposobów nakładania materiałów naprawczych, stanu podłoża, zakresów 
temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. Podłoże oraz każda nanoszona 
warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. Przystąpienie do kolejnych etapów robót może 
nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 
5.2.3. Iniekcje 
5.2.3.1. Przygotowanie rys 
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być usunięte przez skucie, 
piaskowanie lub użycie wody pod wysokim ciśnieniem (lanca wodna). Iniektowana rysa musi być 
oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń, beton wokół rysy nie może wykazywać oznak korozji. 
Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje i łuszcze 
itd. Bezpośrednio przed wykonaniem warstwy zamykającej rysę, należy rysę przedmuchać 
sprężonym powietrzem. 
Sposób przygotowania rys do iniekcji powinien odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów iniekcyjnych i ich aprobatach technicznych odnośnie: 
– temperatury podłoża, 
– wilgotności podłoża. 
Po oczyszczeniu, wzdłuż rysy należy zamontować wentyle do iniekcji. Stosuje się wentyle czynne, 
przez które wtaczany będzie środek iniekcyjny oraz wentyle bierne służące do odpowietrzenia. Na 
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wentylach czynnych montuje się zawory. Rozstaw wentyli zależy od rozstawu rys i powinien 
odpowiadać wartościom podanym w dokumentacji projektowej lub kartach technicznych Producenta 
materiału iniekcyjnego. Otwory do osadzenia wentyli wierci się pod kątem 45°, tak aby otwór przeciął 
rysę mniej więcej w połowie głębokości rysy. Średnica otworu zależy do wymiarów wentyla. Po 
osadzeniu wentyli rysę uszczelnia się nakładając się wzdłuż niej warstwę pokrywającą o szerokości 
ok. 10 cm i grubości ok. 3 mm. Do wykonania zamknięcia rys stosować należy materiały stosowane 
do napraw powierzchniowych betonu. Przygotowanie rysy do wykonania iniekcji podlega odbiorowi 
przez Inżyniera. Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego 
wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 
5.2.3.3. Wykonanie iniekcji 
Iniekcja (wypełnienie rys) powinna być wykonywana zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą 
techniczną stosowanego do iniekcji materiału. Prace związane z wykonaniem iniekcji rys w 
konstrukcjach betonowych i żelbetowych winny być prowadzone z zachowaniem wymagań 
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych 
dla stosowanego materiału. Przy wykonywaniu iniekcji należy przestrzegać zalecanych przez 
Producenta sposobów wykonania iniekcji, stanu podłoża, zakresów temperatur otoczenia i podłoża 
oraz wilgotności podłoża i powietrza. Wykonanie iniekcji podlega odbiorowi przez Inżyniera. 
Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu 
przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 
6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Kontrola robót obejmuje: 
– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
– kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni z 
oceną dokładności usunięcia skorodowanych elementów betonowych, dokładności oczyszczenia 
zbrojenia, uzyskania odpowiedniej szorstkości powierzchni oraz stwierdzeniem braku plam i 
zabrudzeń), 
– kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej (wizualna 
ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, 
złuszczeń i odspojeń itp.), 
– kontrolę prawidłowości wykonania wypełnienia i warstwy wyrównującej (wizualna ocena 
wykonania wypełnienia i warstwy wyrównującej z oceną jednorodności wykonania, stwierdzeniem 
braku pęcherzy, złuszczeń i odspojeń itp.), 
– oznaczenie przyczepności materiałów naprawczych na odrywanie (wytrzymałość materiałów 
naprawczych na odrywanie winna być zgodna z wartością podaną przez Producenta; określa się jako 
średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; wytrzymałość na 
odrywanie określa się metodami niszczącymi dlatego miejsca po badaniu należy ponownie naprawić), 
– kontrolę prawidłowości przygotowania rysy (wizualna ocena przygotowania powierzchni 
z oceną dokładności usunięcia skorodowanych elementów betonowych, stwierdzenia braku 
zabrudzeń oraz sposobu osadzenia wentyli i zamknięcia rysy), 
– kontrolę prawidłowości wykonania iniekcji – wypełnienia rysy (wizualna ocena wykonania 
iniekcji z oceną jednorodności wykonania wypełnienia), Kontrola robót powinna być przeprowadzona 
w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN-92/B-01814 lub PN-EN 1542:2000. Ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej naprawy konstrukcji betonowych 
i żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Naprawę konstrukcji betonowych i żelbetowych uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach, aprobatach 
technicznych lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 naprawionej powierzchni betonowej, zgodnie z 
dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem Producenta materiałów naprawczych 
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i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– prace przygotowawcze, 
– dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
– opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
– montaż i demontaż ewentualnych rusztowań, 
– montaż i demontaż ewentualnych namiotów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
– oczyszczenie i przygotowanie rys do iniekcji, 
– przygotowanie materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
– wykonanie iniekcji rys, 
– wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej, 
– wykonanie warstwy gruntującej, 
– wykonanie wypełnienia i warstwy wyrównującej, 
– pielęgnacja wykonanych napraw, 
– przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera. 
10. Przepisy związane 
PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. 
Definicje. 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Wymagania i badania. 
PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok 
ochronnych. 
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

 
 
 
 
 
 

1.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.05.00.00 ROBOTY MUROWE 

1. Wstęp 
1.1 . Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 
1.2 . Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 . Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
B.05.01.00. Ściany z cegły pełnej 
B.05.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej. 
B.05.02.00. Ściany z cegły kratówki 
B.05.03.00. Ściany warstwowe 
B.05.04.00. Ścianki działowe 
1.4 . Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 . Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1 . Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2 . Wyroby ceramiczne 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
· Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
· Masa 3,3-4,0 kg 
· Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
· Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 
10% cegieł badanych. 
· Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
· Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
· Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
· Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/m2K 
· Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń 
po badaniu. 
· Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie 
rozpadła się. 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
· Wymiary jak poz. 2.2.1. 
· Masa 4,0-4,5 kg. 
· Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
· Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
· Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
· Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
· Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 
nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 
· Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg poz. 
2.2.2. Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 
zakwalifikowaniu przez Inżyniera. 
2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 
· Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
· Masa 2,15-2,8 kg 
· Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
· Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
· Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 
· Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/m2K 
· Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń 
po badaniu. 
2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 
· Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
· Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
· Masa typ K1 2,3-2,9 kg 
· Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
· Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
· Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 
· Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
· Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
· Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/m2K 
· Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń 
po badaniu. 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
2.3 . Bloczki z betonu komórkowego 
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
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Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
2.4 . Cegła silikatowa 
Cegły pełne i bloki drążone. 
Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2 
1,5NF 250±3×120±2×104±2 
2NFD 250±3×120±2×138±2 
3NFD 250±3x120±2×220±3 
6NFD 250±3×250±2×220±3 
Wymagania: 
– nasiąkliwość 16% 
– odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 
– gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 
2.5 . Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą  
stateczności. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem 
w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
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e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1 . Mury z cegły pełnej 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej 
się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
5.2 . Mury z cegły dziurawki 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W 
narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować 
normalną cegłę pełną. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 
3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 
5.3 . Mury z cegły kratówki 
a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych 
i osłonowych. 
b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie 
cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla spoin 
pionowych = 5 mm. 
5.4 . Ściany warstwowe 
5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z 
wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 
0,8-1,0 m. Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem 
bitumiczno - epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02). 
5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z 
wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 
5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze 
szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. 
Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą 
pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 
6. Kontrola jakości 
6.1 . Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
· sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
5 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
· próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
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W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2 . Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 
 

RODZAJE ODCHYŁEK 
 

 
DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI (MM) 

Mury spoinowane Mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 
 

 
3 
10 
 

 
10 
20 
 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 
 

 
3 
6 
20 
 

 
10 
20 
30 
 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 
 

 
1 
15 
 

 
2 
30 
 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
 1 
10 
 

 
2 
10 
 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 
do 100 cm                szerokość 
                                 wysokość 
ponad 100 cm          szerokość 
                                 wysokość 

 
 
+6, -3 
+15, -1 
+10, -5 
+15, -10 

 
 
+6, -3 
+15, -1 
+10, -5 
+15, -10 
 

 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1 . Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2 . Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
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– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

 
 
 
 
 

1.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.6.00.00 TYNKI 

1. Wstęp. 
1.1 . Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
1.2 . Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3 . Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
– B.6.01.00 Tynki wewnętrzne 
– B.6.01.01 Tynki cementowo-wapienne 
– B.6.01.02 Suche tynki 
– B.6.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 
– B.6.03.00 Tynki zewnętrzne. 
1.4 . Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 . Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały. 
2.1 . Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2 . Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,56mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm. 
2.3 . Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
· Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
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· Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
· Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
· Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
· Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
· Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4 . Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
– gatunek I 80% 
– gatunek II 75% 
2.5 . Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 
2.6 . Materiały do suchych tynków 
2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 
3. SprzętRoboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone  
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3 . Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  Należy stosować 
zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w 
tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
5.4 . Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
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· Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 
do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
· Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
· Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 
· Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
· Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
· Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
· Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
· Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 
mm na długości łaty dwumetrowej. 
5.5 . Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 
aluminiowej, 
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 
umocowanych do podłoża. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby 
płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do 
sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić 
taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. 
5.6 . Roboty kamieniarskie 
Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 
1. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C. 
2. Podłoże: 
· wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do 
warunków termicznych ścian nośnych, 
· odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od poziomu ±10 
mm/m. 
3. Przytwierdzenie okładziny do podłoża: 
· przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna 
wynosić więcej niż: 
– 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 
– 40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 
– 50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 
– 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 
· elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki w 
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkęw okładzinie pionowej płyty o 
powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwapunkty zakotwienia, płyty o powierzchni 
powyżej 0,60 m2 – 4 punkty, 
· przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju 
elementu kotwiącego, 
· elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, wpuszczanymi w 
gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 
4. Ochrona kamienia przed korozją 
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz 
monomerami meteksylanu metylu. 
Może to być np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 
5. Kryteria oceny jakości i odbioru 
· sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
· sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
· sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
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6. Kontrola jakości 
6.1 . Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
· sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
· próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu płytek 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
· W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 
6.2 . Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3 . Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1 . Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2 . Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 
z podłoża, pilśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
8.3 . Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
8.4 . Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
Wg punktu 5.4. 
9. Podstawa płatności 
B.6.01.01 i B.6.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
B.6.01.02 Suche tynki 
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przygotowanie podłoża, 
– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
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– uporządkowanie miejsca pracy. 
B.6.02.00 Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– moczenie płytek, docinanie płytek, 
– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
– zamurowanie przebić, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków, 
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
10. Przepisy związane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 
próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 

 
 
 
 
 
 

1.7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.7.00.00 POSADZKI 

1. Wstęp 
1.1 . Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek. 
1.2 . Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 . Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
B.7.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B.7.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapiennocementowym, 
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą 
asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
B.7.02.00 Posadzki właściwe. 
B.7.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
B.7.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubości 35 mm, jednobarwna z cokolikami, 
z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ułożeniem dolnej warstwy grubości 20 mm z zaprawy 
cementowej marki 8 MPa i górnej warstwy grubości 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym 
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oszlifowaniem, wykonaniem szwów dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, 
zapastowaniem i wyfroterowaniem. 
B.7.02.03 Posadzka z płytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, rozłożeniem 
materiałów płytkowych, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, zapastowaniem i 
wyfroterowaniem. 
B.7.03.04 Posadzka z wykładzin rulonowych. 
B.7.02.05 Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 
rozłożeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, zapastowaniem i 
wyfroterowaniem. 
B.7.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z 
cokolikami luzem ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA lub klejowej, z oczyszczeniem i 
przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na 
zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.  
B.7.02.07 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15×15 cm, 
ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B.7.02.08 Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami przyściennymi. 
B.7.02.09 Wykładzina tekstylna dywanopodobna z listwami przyściennymi 
B.7.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę 
antypoślizgową 
1.4 . Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 . Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1 . Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2 . Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 
a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3 . Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 
2.4 . Wyroby podłogowe PCW 
· Płytki podłogowe o wymiarach 30×30 cm wg. PN-78/B-89001 
– grubość – 2 i 3 mm, 
– masa 1 m2 – 5,5 kg, 
– twardość wg Brinella – 1,45-1,75 MPa, 
– odporność cieplna wg V’cata –49-59°C, 
– zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,4%, 
– nasiąkliwość (po 24 godzinach) – 1,5%, 
– ścieralność na aparacie Stuttgart – max. 0,13 mm, 
– współczynnik przewodzenia ciepła – 0,29 W/m°C. 
Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków myjących, 
wykazują dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych czynników. Należą do 
trudno palnych. 
· Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW 
– szerokość 1300 mm, 
– długość 10000 mm, 
– grubość 1,9 mm, 
– masa 1m2 wykładziny 3,5 kg. 
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Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową stanowi folia 
PCW o grubości 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny jest 
półmatowa, gładka lub moletowana. 
2.5 . Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub 
wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o 
szerokości większej niż 5 mm. 
2.6 . Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych 
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do 
powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk 
syntetyczny i żywice sztuczne) 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 
– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 
– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, 
połączonych spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – 
kit nie powinien zrywać się w masie, 
– wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm, 
– spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie 
normalizuje się, 
– odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej 
z wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków, 
– gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm. 
2.7 . Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren 
kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
2.8 . Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
– barwa: wg wzorca producenta 
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
– kwasoodporność nie mniej niż 98% 
– ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość: ±1,5 mm 
– grubość: ± 0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 
b) Gresy – wymagania dodatkowe: 
– twardość wg skali Mahsa 8 
– ścieralność V klasa ścieralności 
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
– stopnice schodów, 
– listwy przypodłogowe, 
– kątowniki, 
– narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość: ±1,5 mm 
– grubość: ±0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 
c) Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
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– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
d) Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 
w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
e) Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
f) Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
2.9 . Wykładzina dywanowa 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
2.10. Wykładzina antystatyczna – rulonowa lub płytowa 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
2.11. Zaprawa samopoziomująca 
2.12. Wykładzina antyelektrostatyczna 
2.13. Podwójna podłoga. 
Wymagania: 
– wysokość regulowana od 15–50 cm, 
– nawierzchnia antyelektrostatyczna z możliwością uziemienia, 
– nośność paneli – 10,0 kN/m2, 
– musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
2.14. Materiał o strukturze antypoślizgowej 
Wymagania: 
– dobra przyczepność do betonu, 
– właściwości penetracyjne, 
– nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
– elastyczny (od –20° do + 250°C) 
– wytrzymały (ok. 6,5 MPa), 
– odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1 . Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
· Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
· Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
· Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
· Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy. 
· W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
· Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
· Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 



 PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO 
W BELSKU DUŻYM 

 SPECYFIKACJE 

SPORT TECHNIK WARSZAWA  GRUDZIEŃ  2013 

· Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
· Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
· Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 
nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 
2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
· W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 
5.2 . Wykonywanie posadzki PCW 
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem 
prób ciśnieniowych. 
Przygotowanie podłoży 
· Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementową. 
· Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
· Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C 
i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, 
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
· Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co 
najmniej na 24 godziny przed układaniem. 
· Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta 
na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze 
tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm. 
· Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
· Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 
· Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 
pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW. 
· Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa 
niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami. 
· Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza 
się mijankowy układ spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 
5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 
· Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy powinny być 
przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. 
5.3 . Posadzki cementowe i lastrykowe 
· Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe 
z zaprawy cementowej i lastriko. 
· Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, 
grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 
· Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy 
posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 
· W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do 
kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy 
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach 
jednowarstwowych. 
· Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 
4 m2 za pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska 
polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie. 
· Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
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· Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy 
dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
· Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy 
wstępnie oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziaren kruszywa. 
Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym 
dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 
· Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 
5.4 . Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych 
– sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków 
zastosowanego systemu. 
6. Kontrola jakości 
6.1 . Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
6.2 . Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
6.3 . Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1 . Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2 . Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3 . Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4 . Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu. 
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KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

 
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty,  których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie kanalizacji deszczowej. 
 W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
-  roboty ziemne, 
- odwodnienie wykopów, 
- roboty montażowe, 
- budowa studni, 
- ochrona przed korozją, 
- podłączenie kanałów i wpustów deszczowych, 
- kontrola jakości.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami. 
1.4.1. Kanał - liniowy obiekt inżynierski  do grawitacyjnego odprowadzenia  wód. 
1.4.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia wód opadowych.  
1.4.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 
kanalizacji deszczowej. 
1.4.4. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym 
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  
1.4.5. Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest 
wykonana w konstrukcji monolitycznej. 
1.4.6. Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część 
komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
1.4.7. Studzienka kołowa - studzienka z komorą roboczą w kształcie koła w planie. 
1.4.8. A0/H//I włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, 
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obsługi. 
1.4.9. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do 
przepływu wód. 
1.4.10. Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty 
przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie komory.  
1.4.11. Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.  
1.4.12. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy. 
l.4.13. Płyta pokrywowa (pośrednia) - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki 
kanalizacyjnej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
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2.0. MATERIAŁY 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o 
proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze tak szybko 
jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W 
przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić 
do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę. 
2.1. Rury kanalizacyjne 
Zaprojektowano rury: 
-  0,315m i  0,25m z rur PVC klasy S. 
2.2. Studzienki rewizyjne i ich elementy. 
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej  zaprojektowano studzienki z kręgów betonowych dn 
2,0m oraz dn 1,2m, kręgi łączone na uszczelki samowulkanizujace. Komora robocza (część dolna 
połączeniowa) jako prefabrykat do uformowania kinety po wbudowaniu rurociągu. Ściany zewnętrzne 
komory izolowane antykorozyjnie i wodoszczelnie na placu budowy. Z uwagi na  możliwe wody 
gruntowe izolację należy wykonać szczególnie starannie z uzupełnieniem i wykończeniem po 
zamontowaniu na rurociągu w wykopie.  
      
2.2.1. Beton hydrotechniczny. 
Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotów powinien odpowiadać wymaganiom normy 
BN-62/6738-93. 
2.2.2. Beton zwykły 
Beton zwykły służy do wykonania ławy lub otuliny kanału, powinien odpowiadać wymaganiom normy 
PN-88/B-06250. 
2.2.3. Zaprawy budowlane zwykłe 
Zaprawy budowlane do połączenia elementów prefabrykowanych, powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-90/B-14501. 
2.2.4. Woda 
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
2.2.5. Piasek do zapraw 
Piasek do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-79/B-06711.  
 
2.2.6. Kruszywo mineralne 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 
2.2.7. Cement portlandzki 25 lub 35. 
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-19701. 
2.2.8. Cement hutniczy 25 lub 35 
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-19701. 
2.2.9. Kręgi żelbetowe do wykonania studni kanalizacyjnych 
Do budowy studzienek należy używać kręgów żelbetowych o średnicy Ø 2000mm, wysokości 100, 50 
cm oraz Ø1200mm wysokości 100, 50 lub 25 cm posiadających świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Kręgi żelbetowe powinny spełniać wymagania normy BN-86/987-08. 
2.2.10. Płyta przykrywowa 
Studnię kanalizacyjną o średnicy Ø1200 należy przykryć płytą żelbetową PPO-212/60 natomiast 
studnię Ø2000 płytą żelbetową PPO-252/60. 
2.2.11. Włazy kanałowe typu ciężkiego-powinny odpowiadać PN-H-74051-2/1994 
2.2.12. Pierścień odciążający 
Studnie zlokalizowane w jezdniach i dojazdach do posesji winny być przykryte płytą żelbetową wg 
pkt.2.2.10 posadowioną na pierścieniu odciążającym: 
 - PO-152 dla studni o średnicy Ø1200, 
 - PO-252 dla studni o średnicy Ø2000. 
2.2.13. Podbudowa pod pierścień odciążający i kineta z betonu B-15. 
2.2.14. Krąg denny z komorą roboczą 
Krąg denny z komorą roboczą stanowi całość monolityczna stanowiącą dno studzienki i komorę 
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roboczą. Do budowy należy używać kręgów dennych o średnicy Ø2000mm lub Ø1200mm i wysokości 
50 lub 100 cm. 
Zaleca się stosowanie kręgów dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokościach 
szczelnymi przejściami na wloty i wyloty kanałów oraz wykonaną komorę roboczą i kinetę. 
W przypadku braku w kręgu dennym zamontowanych fabrycznie przejść szczelnych dla 
projektowanych kanałów przejścia należy wykonać podczas realizacji studzienki. 
2.3. Piasek na podsypkę i obsypkę rur. 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100. 
2.4. Materiały izolacyjne i uszczelniające. 
2.4.1. Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne służące do 
uszczelniania przejść rur przez ściany studzienek wg BN-85/6753-02. 
2.4.2. Papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415. 
2.4.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. 2.5,4.Izoplast R i B. 
Izoplast „R" - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok w 
gruntach suchych. 
Izoplast „B" - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i 
wodochronnych na podłożu z izoplastu „R". 
2.5. Składowanie materiałów na placu budowy. 
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych. 
Rury z tworzyw sztucznych przechowywać w pozycji poziomej w stosach o 
wysokości nie przekraczającej 1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywania nie 
powinna przekraczać +30°C. 
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach  
drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy 
przed przesunięciem z ułożeniem równolegle. 
Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. 
Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości l.8 m. 
Przy pionowym składowaniu stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur. 
Włazy należy składować w pozycji wbudowania.  
Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo. 
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie 
zamkniętym. Kruszywa tj. żwir, pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. Studzienki 
kanalizacyjne i ściekowe oraz kształtki z PVC należy składować pod zadaszeniem w opakowaniach 
fabrycznych. 
2.6. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora 
Nadzoru.  
 
3.0. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programie zapewnienia jakości  lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego 
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użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.0. TRANSPORT. 
4.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w 
projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów . 
Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia 
wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 
4.2. Transport poziomy. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu a 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich  uszkodzeń wynikłych z tego faktu zgodnie 
z poleceniami Inżyniera.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.3.  Transport pionowy . 
Do transportu  pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych o 
odpowiednim udźwigu i wysięgu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez 
Wykonawcę z Inżynierem. 
Do załadunku i wyładunku materiałów na środki transportu  mogą być używane wózki widłowe. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Prace wstępne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji 
deszczowej. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Podstawę wytyczenia trasy kanału deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 
Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne 
Wykonawcy. 
Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy kanałów. 
Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 
Usunięcie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudową przy przekroczeniu pod istniejącymi drogami 
lokalnymi. Zdjęty materiał należy złożyć tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemią przeznaczoną do 
odwozu. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z 
rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
5.3. Roboty ziemne 
Całość wykopów pod kanalizację  wykonywać jako wykopy liniowe wąskoprzestrzenne 
szalowane, stosując w miarę możliwości gotowe szalunki klatkowe. 
Przewiduje się wykopy mieszane, mechaniczne i ręczne. W miejscu  kolizji z uzbrojeniem 
podziemnym roboty muszą być wykonywane ręcznie. Kolidujące uzbrojenie należy zabezpieczyć 
na czas wykonywania robót. 
Roboty ziemne winny być  wykonywać zgodnie z normą  BN-8836-02 i BN-72/8932-01 „Wykopy 
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otwarte pod przewody wodociągowe i  kanalizacyjne”. Przewidziano wymianę całości gruntu na 
grunt mineralny, piasek średnioziarnisty. Dodatkowo w miejscach projektowanych studzienek 
należy wykonywać wykopy obiektowe o wym. 3,0 x 3,5m. Dla wykopów pod studzienki 
projektuje się zastosowanie gotowych szalunków w postaci komór słupowych.  
Zakłada się  odwóz mas ziemnych odległość do 10 km na miejsce składowania wyznaczone przez 
inwestora. Projektuje się wykopy oszalowane  z szalunkiem klatkowym  z odwozem  urobku  j.w.,  
głębione mechanicznie koparką podsiębierną. W trakcie wykonywania robót ziemnych bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 
rzędnych dna. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
5.4. Odwodnienie dna wykopu  
W zakresie projektowanych elementów kanalizacji deszczowej nie występuje woda gruntowa. 
5.5. Podsypka 
Pod kanały budowane na podłożu z gruntów niespoistych należy wykonać podsypkę z piasku, 
pospółki lub ze żwiru (filtracyjną) grubości 10 cm z podbiciem pachwin.  
Podsypkę należy zagęścić ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi. 
5.6.  Roboty montażowe 
Sposób budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 
Dokumentacją Projektową oraz spełniać warunki określone w normie PN-B-10735 :1992. 
Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej  
jak i pionowej. 
5.6.1. Układanie rur 
Przed ułożeniem rur, należy dokonać oględzin, czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce 
montażu nie powstały uszkodzenia materiału lub izolacji. 
Rury opuszczać do wykopu powoli, ostrożnie, za pomocą trójnoga z wielokrążkiem wyposażonych w 
zawiesia z lin konopnych. 
Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Najniższy 
punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rura 
powinna być ułożona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem kanału i 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed 
przesunięciem przez podbicie „pachwin" piaskiem. 
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyrównać podłoże podsypką z 
dobrze ubitego piasku lub żwiru. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie 
kawałka drewna, cegły lub kamienia. Połączenie rur wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Po 
ukończeniu dnia roboczego należy zabezpieczyć końce kanału przed zamuleniem wodą deszczową. 
Po ułożeniu kanału i wykonaniu próby szczelności należy wykonać piaskową obsypkę rur do 
wysokości co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niż 3/4 średnicy kanału. 
Ze szczególną starannością należy podbić podsypkę „pachwin". 
5.6.2. Regulacja istniejących studzienek kanalizacyjnych i wpustów. 
Dla dostosowania włazów studzienek kanalizacyjnych, i wpustów ściekowych (regulacją pionową), 
należy dokonać przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegły kanalizacyjnej na 
zaprawie cementowej kl. 80. 
5.7. Zasyp wykopu 
Po dokonaniu odbioru ułożonych rur, armatury i obiektów można przystąpić do zasypania wykopu. 
Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. 
5.7.1. Zasypanie wykopów obiektowych 
Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementów betonowych, żelbetowych i 
stalowych np. ścian studzienek , płyt fundamentowych komór i innych, należy przystąpić do 
zasypywania wykopów. 
Do zasypu należy używać gruntów sypkich nie zawierających kamieni, torfu i pozostałości materiałów 
budowlanych. Zasyp należy wykonać warstwami grubości 0,25 m z zagęszczeniem ręcznym lub 
mechanicznym. Przy ścianach obiektów należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji. 
Pozostały nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
5.7.2. Zasypywanie rur do wysokości strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury 
Zasypywanie przewodów należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym 
ubiciem piasku , warstwami grubości 10-20 cm , z podbiciem „pachwin". Ubicie piasku ręcznie 



 PROJEKT GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO 
W BELSKU DUŻYM 

 SPECYFIKACJE 

SPORT TECHNIK WARSZAWA  GRUDZIEŃ  2013 

ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2.5 do 3.5 kg. 
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić rur . 
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy 
niebezpiecznej. 
 
Studzienki i inne obiekty na sieci należy obsypać gruntem bez okruchowym lub piaskiem. 
Na wykonanej warstwie piasku należy ułożyć taśmę znacznikową z PVC z wkładką 
metalową.  
5.7.3. Zasypanie rurociągów do poziomu terenu 
Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm , z zagęszczaniem 
mechanicznym. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego 
rozmrożenia ziemi. Powstały nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć na miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru.  
5.8. Ochrona przed korozją 
Zewnętrzne ściany studzienek należy zabezpieczyć 2 x lepikiem , a na odcinkach przebiegających 
poniżej zwierciadła wody gruntowej należy ściany studzienek zaizolować 2 x izoplastem B lub papą na 
lepiku ze ścianką dociskową. 
5.9.   Rozbiórka nawierzchni 
W zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych w pasie 
wykopów pod realizowane uzbrojenie podziemne. 
5.10. Odbudowa nawierzchni wg części kosztowej opracowania 
 
6.0.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach 
Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, 
Inżynier może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do 
wykonywania konkretnych badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Kontrolę jakości robót prowadzić zgodnie z normą PN-B-10735:1992 
 
7.0.   OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera  o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów .  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie / wykazie cen  lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
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wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Korekta ewentualnych błędów lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia 
Wykonawcy i akceptacji Inżyniera po porozumieniu z Inwestorem, jeżeli zawarta umowa nie stanowi 
inaczej.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  
płatności na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji deszczowej są: 
l km kanału każdej średnicy i rodzaju,  
l szt. regulacji pionowej studzienek ściekowych lub kanalizacyjnych. 
 
8.0.   ODBIÓR ROBÓT 
8.1.   Wymagania ogólne dotyczące odbioru 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
-wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań 
-protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających 
-inwentaryzacja geodezyjna kanałów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 
jednostkę geodezyjną 
Odbiór przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10735/1992. 
8.2.   Rodzaje odbiorów 
Odbiór kanalizacji obejmuje: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (wykopy, podłoże,  fundamenty, izolacje) 
- odbiór końcowy obejmujący wszystkie elementy robót objęte n/n specyfikacją 
- odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancyjnego) 
 
9.0.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami wymienionymi w 
poz. 7. Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
wykonanych robót. Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze dostarczenie materiałów, wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 
opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopu, przygotowanie podłoża, ułożenie rur 
kanalizacyjnych, wykonanie studzienek rewizyjnych i ściekowych, ułożenie przykanalików, 
wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych, zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem 
gruntu, odwóz nadmiaru ziemi, 
- regulację włazów studzienek ściekowych i kanalizacyjnych, doprowadzenie terenu do stanu 
projektowanego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
 
 
 
10.0.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.    Normy 
BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
BN-86/8971-08       Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe  
PN-H-74051/1994  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.  
PN-H-74051-2:1994Włazy kanałowe. Klasa B,C, D.  
PN-88/H-74080/01  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-92/B-10729       Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne. 
PN-87/B-010700 PN-93/H-74124 PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/6738-03 
PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-88/B-32250 PN-86/B-01300 PN-88/B-30030 PN-
79/B-06711 PN-87/B-01100 PN-86/B-06712 PN-B-19701 
PN-86/B-01802 PN-80/B-01800 
BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-76/B-12037 
 
10.2. Inne dokumenty. 
Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. 
Obiekty i elementy wyposażenia , Terminologia. 
Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowych przez 
pojazdy i pieszych. 
Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 
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Wodociągi i kanalizacje. 
Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
Roboty ziemne budowlane. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  odbiorze 
Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
Beton zwykły. 
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
Zaprawy budowlane zwykłe. 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
Cementy. Terminy i określenia. 
Cement. Klasyfikacja. 
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, 
nazwy i określenia. 
Kruszywa mineralne do betonu. 
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i 
określenia. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Klasyfikacja i określenia. Kity budowlane trwale plastyczne , olejowy i poliestyrenowy. Papy asfaltowe i 
smołowe. Metody badań. Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
Cegła kanalizacyjna. 
Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalacji 
rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z 
rur PVC. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i 
przepisy. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

D. 10.10.10 
 

PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH  
CPV 45236119-7 

1.0 WSTĘP            
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nawierzchni trawiastych dla zadania pn. Boisko Gminne w Belsku Dużym - boisko 
do piłki nożnej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Niniejsza SST dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni trawiastych i 
piaszczystych: 
 - wykonanie koryta pod boisko 
- wykonanie piaszczystej warstwy odsączającej gr. 15 cm 
- wykonanie warstwy wegetacyjnej z materiałów zmieszanych poza boiskiem  
- wwiezienie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej 
- wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie 
- ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem 
  kolczatką 
- jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 
  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  
wytycznymi. 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
Nasiona traw - nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Nawierzchnie placów zabaw można uzyskać w różny sposób:  
 - przez wysiew nasion specjalnej mieszanki traw boiskowych - boisko nadaje się do eksploatacji, po 
okresie około jednego roku   
 - przez ułożenie darni - boisko nadaje się do eksploatacji po okresie około trzech miesięcy. 
 - przez ułożenie sztucznej trawy, imitującej darń  
Prawidłowe wykonanie boiska trawiastego związane jest z koniecznością przeprowadzenia badań 
geologicznych i geodezyjnych gruntu rodzimego w celu obrania właściwej technologii dla podbudowy. 
Rodzaj i ilość ewentualnych drenaży ma niebagatelny wpływ na koszt wykonania całości inwestycji. 
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Praktycznie niemożliwe jest dokonanie prawidłowej wyceny kosztu wykonania boiska trawiastego, bez 
projektu i w/w badań.   
Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem – jest najbardziej naturalnym sposobem realizacji 
zadarniania, umożliwia dowolne kształtowanie składu gatunkowego i odmianowego traw, ściśle 
dostosowanych do lokalnych potrzeb.  
Przygotowanie gleby i sam siew można przeprowadzić w ten sposób, że wprowadzone nawozy o 
spowolnionym działaniu mogą funkcjonować w optymalnych dla nich warunkach  
 
2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
Najważniejszym elementem jest nawierzchnia - z tego powodu sposób jej wykonania i zastosowane 
materiały mają ogromne znaczenie dla odporności, trwałości i wielkości nakładów na jego pielęgnację.  
 
2.1 Rodzaj gleby. 
Najlepsza glebą pod trawnik jest piaszczysta glina zawierająca 10÷15% substancji organicznych 
(humusu) o małej zawartości iłu oraz pH około 6. Substancje organiczne zawarte w glebie pod trawnik 
mają podstawowe znaczenie, gdyż regulują spoistość gruntu, utrzymują właściwą ilość wilgoci oraz 
części odżywczych dla trawy, jak również są naturalnym źródłem azotu. Do gleby ciężkiej dodaje się 
średnio ostrego, gruboziarnistego piasku ,przy glebie chudej dodaje się torfu lub ziemi liściowej. Ilość 
piasku powinna zapewniać odpowiednią przepuszczalność gruntu. W razie potrzeby mieszanką 
torfowo-ziemną o stosunku 2:1 do 2;2 układa się w środku warstwy gleby, na głębokości ci najmniej 5 
cm od powierzchni – nigdy na wierzchu lub pod spodem.  
 
2.2 Ziemia urodzajna  
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki:  
 - ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nieprzekraczających 2 m wysokości,  
 - ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  
 
2.3 Mieszanki traw  
W naszych warunkach jako podstawową należy wybrać jedną z trzech głównych traw rozłogowych: 
wiechlinę łąkową (dla przeciętnych normalnych warunków), kostrzewę czerwoną (dla siedliska 
suchego) lub miętlicę pospolita łącząc je z 2 3 innymi gatunkami o podobnych wymaganiach. Reigras, 
powszechnie dotychczas stosowany w zbyt dużym procencie, nie powinien przekraczać 40% całości 
mieszanki. Większa jego ilość stanowi przeszkodę w rozwoju pozostałych traw.   
W projekcie założono wykonanie nawierzchnię z mieszanek traw zawierających w swym składzie: 
kostrzewę czerwoną, wiechlinę łąkową i Życicę trwałą.  
Innym rozwiązaniem jest zastosowanie gotowej mieszanki traw.  
Przed założeniem trawnika należy dobrać odpowiednie odmiany traw. Ze względu na fakt, że trawnik 
założony na bazie mieszanki ma lepsze cechy użytkowe odradza się stosowanie nasion 
jednoskładnikowych. W handlu dostępne są różne mieszanki trawnikowych, składające się z odmian o 
określonych cechach użytkowych. W zależności od składu  
odmianowego spotkamy się z mieszankami (podział umowny):   
 - uniwersalnymi (parkowymi)   
 - dywanowymi (gazonowe)   
 - sportowymi ('Wembley') i rekreacyjnymi   
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 - wolnoodrastającymi (typu golf)   
 - do cienia   
 - kwiatowe-łąkowe (typu 'łąka naturalna')   
 - regeneracyjnymi (zawierającymi nasiona traw dający szybki efekt uzupełniania braków)   
Wszystkie dostępne w handlu mieszanki muszą posiadać Świadectwo Kwalifikacji stwierdzające skład 
mieszanki, klasę, numer normy wg, której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania 
poszczególnych odmian i datę ważności (zwykle na okres 6-9 miesięcy). Wymóg udostępnienia 
powyższego świadectwa spoczywa na sprzedawcy.  
 
2.4. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu -N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 
 
3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Roboty można wykonać dowolnym sprzętem i urządzeniami specjalistycznymi, jednakże Wykonawca 
przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu:  
 - glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,  
 - wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  
 - kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  
 - sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), a ponadto do 

pielęgnacji zadrzewień: 
 - pił mechanicznych i ręcznych, 
 - drabin, podnośników hydraulicznych. 
 
4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 
4.1 Transport piasku. 
Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Należy go umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 
 
5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1 Wymagania dotyczące wykonania trawników  
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  
 - teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
 - przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 

krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 
cm),  
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 - przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 
terenem,  

 - teren powinien być wyrównany i splantowany,  
 - ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana,  
 - przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 

zagrabić,  
 - siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  
 - przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  
 - po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,  

 - mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.  
 
5.2 Przygotowanie podglebia  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonać warstwy odsączające i podbudowy. 
Kolejną czynnością jest przygotowanie warstwy nośnej pod nawierzchnię trawiastą czyli substratu.  
Warstwę nośną pod nawierzchnię trawiastą należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, 
powinna być zbudowana z następujących komponentów:  
 - 65% piasku o uziarnieniu 0,5÷2,0mm,  
 - 15% torfu ogrodniczego,  
 - 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej.  
 
5.4. Siew trawy 
Przed siewem poruszamy lekko wierzchnią warstwę gleby 2-4cm, rozbijając przy tym grudki. Siew 
najlepiej wykonywać wiosną (w połowie kwietnia lub w maju), w tydzień po nawożeniu i na drugi dzień 
po deszczu lub po specjalnym skropieniu nawierzchni.  
Glebę należy zbronować i natychmiast obsiać.  
Siać można ręcznie lub przy większych powierzchniach siewnikiem stosując zawsze metodę krzyżową 
pojedynczą lub podwójną (sianie w dwóch kierunkach). Powierzchnię obsianego gruntu należy 
ugnieść wałem o ciężarze do 100 kg i szerokości 1 m.  
Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie mieszanki przygotowanej przez producenta, a mającej 
zastosowanie do nawierzchni boisk sportowych.  
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim. Wszystkie 
badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych.  
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  
 - świadectwo kwalifikacji stwierdzające skład mieszanki traw, klasę, numer normy wg, której została 

wyprodukowana, zdolność kiełkowania poszczególnych odmian i datę ważności,  
 - ewentualne badania właściwości gruntu i gleby.  
 
6.2. Badania w czasie robót 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  
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 - oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  
 - wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,  
 - ilości rozrzuconego kompostu,  
 - prawidłowego uwałowania terenu,  
 - zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  
 - gęstości zasiewu nasion,  
 - dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.  
 
6.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiastej 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  
 - prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”,  
 - obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni trawiastej i piaszczystych.  
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawiastej i piaszczystej obejmuje:  
 - oznakowanie robót,  
 - czyszczenie i odchwaszczenie gleby,  
 - przygotowanie podglebia,  
 - wyrównanie i splantowanie terenu,  
 - przygotowanie podglebia,  
 - rozścielenie ziemi urodzajnej,  
 - zwałowanie gleby,   
 - wykonanie nawożenie,   
 - dostarczenie mieszanek traw,  
 - wykonanie siewu,   
 - przekrycie nasion,  
 - wykonanie ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  
 - wałowanie nawierzchni,   
 - pielęgnację nawierzchni. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-06050:1999    Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne   
PN-70/G-98011    Torf rolniczy  
PN-78/G-98016    Torf ogrodniczy  
PN-R-04006:2000    Nawozy organiczne - Pobieranie i przygotowywanie próbek  
     obornika i kompostu  
PN-Z-15011-1:1998    Kompost z odpadów komunalnych. Pobieranie próbek  
PN-Z-15011-3:2001    Kompost z odpadów komunalnych - Oznaczanie: pH,  
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zawartości substancji organicznej, węgla organicznego, azotu, 
fosforu i potasu  

PN-EN 13535:2003    Nawozy i środki wapnujące – Klasyfikacja  
PN-EN 12231:2005    Nawierzchnie terenów sportowych. Metody badań.  
     Wyznaczanie stopnia pokrycia gruntu darnią naturalną  
PN-EN 12232:2005    Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie grubości  
     darni naturalnej  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ 
 
 
 


