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A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                 
I – CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

-Nazwa  inwestycji
-Adres inwestycji
-Nazwa i adres zamawiającego
-Dane kontaktowe

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

-Zestawienie obiektów 
-Zakres i rodzaj robót budowlanych
-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja projektowa 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

1.4. Informacje o terenie budowy

-organizacja robót budowlanych 
-zabezpieczenie interesów osób trzecich
-ochrona środowiska
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1.6. Określenia  podstawowe,  zawierające  definicje  pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 
zapisów  dokumentacji  projektowanej  i  specyfiakcji  technicznej  wykonania  i  odbioru 
robót.  

-certyfikacja zgodności
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-przedmiar robót
-roboty podstawowe
-Wspólny Słownik Zamówień
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A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA               
I - CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

-Nazwa inwestycji: 

Wykonanie i odbiór robót budowlanych budowy lodowiska stałego przy Publicznym Gimnazjum 
w Pionkach, ul. Leśna.

-Adres inwestycji:

Teren inwestycji znajduje się na terenie Publicznego Gimnazjum w Pionkach
przy ulicy Leśnej, dz. nr ew. 2/13

-Nazwa i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Pionki
26-670 Pionki
Ul. Jana Pawła II 15

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

- Zestawienie obiektów:

działka jest ogrodzona i zabudowana 
-Zakres i rodzaj robót budowlanych:

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umożliwiające i mające na celu 
przeprowadzenie robót budowlanych rozbiórki istniejącego podłoża asfaltowego, budowy 
podbudowy dla płyty lodowiska oraz montaż oświetlenia i zasilania obiektu.

-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja projektowa:
 
Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje się jako roboty typowe. W związku z 
powyższym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistycznej.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Brak.

1.4. Informacje o terenie budowy

-Organizacja robót budowlanych: 
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Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 
umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje: dostęp do 
wody, energii elektrycznej. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu 
pojazdów i sprzętu wykonawcy na ten teren.

-Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i 
podziemne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela 
instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 
podziemnych wskazanych wcześniej przez Zamawiającego, spowodowane w trakcie 
wykonywania robót budowlanych.   

-Ochrona środowiska:

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy oraz poza jego terenem. Będzie 
unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

-Warunki bezpieczeństwa pracy:

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisy z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany do wykluczenia pracy personelu w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia 
socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca 
przed przystąpieniem do robót przekaże Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o ubezpieczeniu 
na czas trwania budowy zatrudnionych osób na budowie od nagłych zdarzeń i ich skutków. 
Wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie warunków bhp i ppoż. oraz nadzór nad 
zatrudnionymi przy robotach pracownikami ponosi kierownik budowy. Wszyscy pracownicy 
wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy muszą posiadać aktualne szkolenia bhp 
potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Szkolenia, o których mowa powyżej przeprowadza 
własnym staraniem i na własny koszt wykonawca robót. Przed przystąpieniem do robót 
wykonawca składa pisemne oświadczenie zamawiającemu o przeszkoleniu pracowników 
zatrudnionych przy realizacji robót.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlega odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. Dodatkowo, wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultaty realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Wykonawca będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciw pożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiający udostępni wykonawcy teren, gdzie wykonawca będzie mógł  zorganizować 
zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania robót objętych 
zamówieniem. Po zakończeniu prac objętych w umowie teren przekazany pod organizację 
zaplecza zostanie uporządkowany i przywrócony do stany pierwotnego.   

-Warunki dotyczące organizacji ruchu:

Dla prowadzonej inwestycji wykonawca nie jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z 
zarządem dróg projektu organizacji ruch drogowego w rejonie budowy.

-Ogrodzenia:

Wykonawca jest zobowiązany do:
a)  przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy lub    
     szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
b)  ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,
c)  właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 

     budowlanych,  
d)  utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie  
     wywozu odpadów budowlanych. 

-Zabezpieczenie chodników i jezdni:

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodników i dróg oraz ustali go z inspektorem 
nadzoru oraz inwestorem. 

1.5. Nazwa i kody

Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

Grupa: CPV NAZWA

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty 
ziemne

45320000-6 Roboty izolacyjne
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45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

Kategoria:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie betonu

45321000-3 Roboty izolacyjne

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

45 23 32 22-1 Roboty w zakresie chodników                               
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1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 
dokumentacji projektowanej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  

-Certyfikacja zgodności

-jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że 
wyrób proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

-Deklaracja zgodności

-oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną

-Dokumentacja projektowa

-służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których 
wymagane jest pozwolenie na budowę-składa się w szczególności z: projektu budowlanego, 
projektów wykonawczych, przedmiaru robót.   

-Europejskie zezwolenia techniczne

-oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o 
podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki 
produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

-Grupy, klasy, kategorie robót

-należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 
16.12.2002 r., z poź. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień.

-Inspektor nadzoru inwestorskiego

-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor   powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego projektu.

-Istotne wymagania

-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
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-Normy europejskie

-oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako” standardy europejskie (EN)” lub 
“dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

-Obmiar robót

-pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

-Odbiór częściowy (robót budowlanych)

- nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób 
i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
częściowym nazywa się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako “odbiór końcowy”

-Odbiór gotowego obiektu budowlanego

- formalna nazwa czynności, zwanych też” odbiorem końcowym”, polegającym na 
protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez 
osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 
inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych i 
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 
przez niego dokumentacji powykonawczej.

-Przedmiar robót

-to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawianych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazania szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych.
       

-Roboty podstawowe

-minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

-Wspólny Słownik Zamówień

-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 215/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia 
przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało od dnia akcesji 
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Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r.

-Wyrób budowlany

-należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzonym do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową.

-Zarządzający realizacją umowy

- jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie.  

II  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH 
ORAZ  NIEZBĘDNE  WYMAGANIA  ZWIĄZANE  Z  ICH  PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM,  WARUNKAMI  DOSTAWY,  SKŁADOWANIEM  I  KONTROLĄ 
JAKOŚCI

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

-podczas wykonywania robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych oraz spełniające wymagania podstawowe określone w art.5 
ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a także powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca robót przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót- właściwie oznaczonych 
posiadających  certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności 
z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest 
obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty 
stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie 
wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry 
techniczne tego materiału. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów

-Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być  uzgodnione z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
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2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

-Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane,  montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy  Prawo  budowlane oraz w szczegółowej  
specyfikacji  technicznej.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

-materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,  powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w 
uzgodnieniu   z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na 
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w 
tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

- dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują wariantowe  stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach,  Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje 
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element 
budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji  
technicznej dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w 
specyfikacji technicznej- niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacji przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu 
mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do 
realizacji robót. 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU     
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 powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji 
technicznej

4.1. Transport poziomy 

-wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 
urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót.

4.2. Transport pionowy

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków  
transportu pionowego ustalonego z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybór środków transportu pionowego (np.: dźwigi, żurawie i inne.) wymaga szczególnej 
staranności przy realizacji robót .
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V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBOT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
 

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy 

Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie lub zapewnia opracowania projektu 
organizacji placu budowy.

5.3. Projekt organizacji budowy 

-Wykonawca, dla tego typu robót, nie opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji 
budowy. 

5.4. Likwidacja placu budowy 

-Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

-Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i 
robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego opracowania pt. Program zapewnienia jakości. 
Program winien składać się  z części ogólnej i części szczegółowej. 
1. część ogólna określa 
    • system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
    • wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub 

      wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),                                    • 

      sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów,  
      ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt 
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      w procesie technologicznym, 
   • sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje: 
   • wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz 
     wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, 
   • wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
   • sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 
   • urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
   • sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek,  
     legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania  
     mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, 
   • sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacji technicznej. Rodzaj i ilość badań zostaną ustalone 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu dokonywania ich inspekcji. 
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, 
inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego 
laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 
zapewnienia jakości. 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek 
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i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną 
pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na 
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób przez niego zaakceptowany.
 

6.5. Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, 
obejmuje: 
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• dziennik budowy,
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• książkę obmiarów robót, 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 
właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 
uprawnionych organów. 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót  
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać 
podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika 
Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej 
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy 
nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe 
odpowiadające robotom podstawowym. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. 
Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o 
terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni 
przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 
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niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w 
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 
wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót 
nie stanowi inaczej. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność 
do dwóch znaków po przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym 
stanie przez cały okres trwania robót. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

VII OPIS ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny).  
Zasady odbiorów robót określa umowa. 
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8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie.  
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego — w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 
odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i 
trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

8.4. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki 
wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 
tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.5. Odbiór ostateczny — pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który 
uzyskano pozwolenie na budowę.

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować dokumenty 
wskazane w umowie.

IX ROZLICZENIE ROBÓT 

Rozliczanie robót i płatność za wykonane roboty zostaną dokonane zgodnie z  zawartą umową. 

X DOKUMENTY ODNIESIENIA     

10.1. Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej:
1. PW G.BOGUSIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 
    ul. Żeromskiego 51                                                          
    26-600 Radom                                                              
    tel/fax (48) 385 09 57

Jednostka autorska specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, faksem, e-mailem, 

1. PW G.BOGUSIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 
    ul. Żeromskiego 51                                                          
    26-600 Radom                                                              
    tel/fax (48) 385 09 57

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót       strona 22 



10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne 

• - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
póz. 2016 z późn. zm.).

• - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177).
• - Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).
• - Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U, z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229).
• - Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 z 

późn. zm.).
• - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z 

późn. zm.).
• - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, póz 2086).

10.3. Rozporządzenia
• - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów
• budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779).
• - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia pol-

skich jednostek
• organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 

formy aprobat oraz
• trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).
• - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów
• bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).
• - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy
• podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, póz. 401).
• - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji do-

tyczącej
• bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120, póz. 1126).
• - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy
• dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu
• funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).
• - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów de-

klarowania
• wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 

póz. 204!).
• - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządze-

nie w sprawie
• dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące
• bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042).
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, H, III, fV, V) Ar-
kady, Warszawa 1989-1990.
• - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
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B  ) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                 
I - CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

-Nazwa inwestycji: 

Wykonanie i odbiór robót budowlanych budowy lodowiska stałego przy Publicznym Gimnazjum 
w Pionkach, ul. Leśna.

-Adres inwestycji:

Teren inwestycji znajduje się na terenie Publicznego Gimnazjum w Pionkach
przy ulicy Leśnej, dz. nr ew. 2/13

-Nazwa i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Pionki
26-670 Pionki
Ul. Jana Pawła II 15

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umożliwiające i mające na celu 
przeprowadzenie robót budowlanych rozbiórki istniejącego podłoża asfaltowego, budowy 
podbudowy dla płyty i płyty lodowiska.

-Nazwa i adres jednostki, opracowująca szczegółową specyfikację techniczną
P. W. - PRACOWNIA PROJEKTOWA„MAXPOL”
26-600 Radom 
ul. Żeromskiego 51 a
Tel. Fax (048) 385-09-57

- Nazwa i adres jednostki opracowującej  dokumentację projektową
P. W. - PRACOWNIA PROJEKTOWA„MAXPOL”
26-600 Radom 
ul. Żeromskiego 51 a
Tel. Fax (048) 385-09-57
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- Imię i nazwisko autorów specyfikacji:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie betonu
45321000-3 Roboty izolacyjne
45 23 32 22-1 Roboty w zakresie chodników       

mgr inż. arch. Witold Malmon
uprawnienia projektowe w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń 
nr GP-III-7342/130/91

-Data opracowania specyfikacji
Marzec 2011r
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1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY W ZAKRSIE BURZENIA 
1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych.

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 rozbiórek istniejącego podłoża asfaltowego na podbudowie betonowej w miejscu 
lokalizacji płyty lodowiska.

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 wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Dla  wyżej wymienionych robót materiały nie występują.  

3. Sprzęt
3.1.     Do wykonywania robót rozbiórkowych można użyć następującego sprzętu:  

a) koparki przedsiębierne o pojemności łyżki 2,5 m3 ;
b) młoty pneumatyczne;

4. Transport
Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak:
-samochód skrzyniowy;
-ciągnik;
-wywrotka;
Załadunek jak i  wyładunek materiałów z rozbiórki  musi  odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności  i  bezpieczeństwa  ludzi  pracujących  przy robotach  rozbiórkowych.  Przed  rozpoczęciem prac 
wyburzeniowych  Wykonawca  rozbiórki  winien  uzgodnić  trasą  (w  kierunku  wysypiska)  i  możliwość 
korzystania z dróg publicznych z rejonowym Zarządem Dróg i Komunikacji w, podając okres, w jakim będzie 
realizowany wywóz oraz ciężary całkowite samochodów przewidzianych do transportu gruzu.
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 
Nadzoru. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1.     Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
      - teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

- przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy zadbać o odłączenie instalacji gazowej, 
elektrycznej, telefonicznej, alarmowej oraz wodociągowej oraz wszelkie istniejące uzbrojenie w 
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia w sposób bezpieczny powyższych prac. 
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5.2.     Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:
a) należy powiadomić odpowiedni rejonowy Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska o 
sposobie zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wyburzeń, podając rodzaj, ilość i okres 
ich wytworzenia oraz miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób;
b) przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku wysypiska) i 
możliwość korzystania z dróg publicznych z odpowiednim Zarządem Dróg i Komunikacji
c) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
— odłączyć dostawę mediów zewnętrznych t.j. wody, kanalizacji i elektryczności;
— odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem odpowiednich
służb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kierownika 
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
— wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi 
za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach wysokości 
około 1m;
d) drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, 
przez rozkuwanie lub zwalanie;
e) roboty wyburzeniowe należy prowadzić mechanicznie ze względu na konieczność ich wykonania 
w krótkim terminie i z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa funkcjonujących w pobliżu obiektów;
f) nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych;
g) zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione;
h) elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie 
palnikiem acetylenowym;
i) wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez 
skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport;
j) nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów;
k) szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz 
sąsiadujących drzew;
l) znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami;
m) wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych należy powierzyć specjalistycznej firmie 
posiadającej doświadczenie oraz wyposażonej w odpowiednie zaplecze sprzętowe;

5.3.Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Wszystkie elementy 
stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy. Koszty związane z w/w czynnościami 
należy ująć w cenie jednostkowej.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:
a) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 
innego;
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c) pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z 
pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym;
d) w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na 
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;
e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozostały 
sprzęt należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą minimum 1/10 
wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m;
f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie chroniona 
przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą bezpieczeństwo 
operatorowi maszyny, jednocześnie nieutrudniającą mu widoczności;
g) Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;
h) Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:

         Rozbiórki obiektów wraz z jego elementami  – [całość wykonanych prac rozbiórkowych]

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania może zakwalifikować tylko Inżynier.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera
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2.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 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:.
- wykopy fundamentowe pod kanał chłodzący
- usunięcie warstwy wierzchniej terenu 
- wykonanie utwardzeń terenu i podbudowę
- Zasypki.

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, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami).
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.poz. 881);
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr166. poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.3. Sprzęt
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np:
— równiarki lub spycharki uniwersalne;
— walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.

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 Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
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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.5. Wykonanie robót

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i
BN- 88/8932-02.

5.1.Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową 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 Inspektora Nadzoru.
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 byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:
— wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;
— ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;
— wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów;
— niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu;

5.2.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 27.04.2001r. 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. 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 Inspektorem Nadzoru 
celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.3.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
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zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi 
instytucjami.

5.4.Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
— ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;
— ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów;

5.5.Zagęszczenie dna wykopu
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia.
Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od 
podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931- 12. W przypadku gdy 
gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić wtórny moduł odkształcenia 
podłoża według BN- 64/8931-02. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%.

5.6.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

5.7.Podsypki
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:
- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót;
- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków  materiałów 
budowlanych i śmieci;
- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
· 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
· 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami)
lub ciężkimi tarczami;
· 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 
normalnej Proctora;

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 2.5.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

6.1. Wykopy
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.
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6.2. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiały do zasypki
- grubość i równomierność warstw zasypki
- sposób i jakość zagęszczenia.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
– wykopy – [m3]
– zasypki – [m3]
– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
– 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,
– Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
-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-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
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.
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3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY W ZAKRSIE PODBUDOWY
1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podbudowy pod płytę lodowiska.

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 podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 5/31,5 w 
konstrukcji lodowiska - grubość warstwy 15 cm i drugiej warstwy o uziarnieniu 0/5 mm- grubości 5 
cm.

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 wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne 
bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.2. Wymagania dla materiałów. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowę 
dwuwarstwową.

2.3.2. Właściwości kruszywa
Lp. Wyszczególnienie warstwa górna    warstwa dolna

właściwości

1 Zawartość ziaren mniejszych niż     od 2 do 5    od 2 do 5 PN-B-06714 -
15
0,075 mm, %(m/m)

2 Zawartość nadziania, % (m/m), 5  10 PN-B-06714 -
15
nie więcej niż 

3 awartość ziaren nieforemnych %(m/m), 35  40 PN-B-06714 -
16

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

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym od 65  od 50 BN-64/8931 -
01

zagęszczeniu metodą I lubII
wgPN-B-04481,%

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 35 30 PN-B-06714 -
A2

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie
obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 30 35
liczby obrotów, nie więcej niż

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 PN-B-06714 -
18

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25
cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 5 10  PN-B-06714 -

19

9 Rozpad krzemianowy i żelaza wyłącznie, 
% (m/m), nie więcej niż - - PN-B-06714 -
37

 PN-B-06714 -
39

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

28 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu Is > =1,00 80 60
b) przy zagęszczeniu Is > =1,03 120 PN-S-06102

3. Sprzęt
3.1.     Do wykonywania robót rozbiórkowych można użyć następującego sprzętu:  

p) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
q) mieszarek do wytwarzania mieszanki,
r)  walców  ogumionych  i  stalowych  wibracyjnych  lub  statycznych  do  zagęszczania,  w  miejscach 
trudnodostępnych  powinny  być  stosowane  zagęszczarki  płytowe,  ubijaki  mechaniczne  lub  małe  walce 
wibracyjne.

4. Transport
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robót
5.1.     Roboty przygotowawcze  

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki 
lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Zamawiającego.
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Rozmieszczenie  palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na boisku. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych.
Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Materiał  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  Jeżeli 
wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest  niższa  od  optymalnej  o  20% jej  wartości,  mieszanka  powinna być 
zwilżona  określoną  ilością  wody  i  równomiernie  wymieszana.  W  przypadku,  gdy  wilgotność  mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Podbudowa powinna 
być odpowiednio zagęszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu,  a przed ułożeniem następnej  warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, /a zgodą Zamawiającego, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego,  to  jest  obowiązany  naprawić  wszelkie  uszkodzenia  podbudowy,  spowodowane  przez  ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
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6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót podano w punkcie 5.
Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
powinien  być  nie  mniejszy  niż  0,98  zagęszczenia  maksymalnego  określonego  metodą  normalną. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E do pierwotnego modułu odkształcenia Ej jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania może zakwalifikować tylko Inżynier.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
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4  .         SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
BETONOWANIE

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.
Betony konstrukcyjne.
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  
• 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
uwaga
uwaga -beton - płyty żelbetowe widowni z betonu na bazie kruszywa ze skał magmowych

b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

1. Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
2. Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
3. Zawartość alkaliów do 0,6%
4.  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
5.  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

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:
1. oznaczenie
2. nazwa wytwórni i miejscowości
3. masa worka z cementem
4. data wysyłki
5. termin trwałości cementu.
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Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody 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
6. Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy musi  być  poddany  badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres  badań  cementu  pochodzącego  z  dostawy,  dla  której  jest  atest  z  wynikami  badań 
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

7. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej:
6. oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
7. oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
8. sprawdzenie  zawartości  grudek  (zbryleń)  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie 

rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 
betonu.

g) Magazynowanie i okres składowania
8. Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

9. 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)

10. dla cementu luzem:
9. 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).

11. Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

12. Podłogi  magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste,  zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

13. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
10. 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
11. po  upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  w  przypadku  przechowywania  w 

składach zamkniętych.
14. Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
• Kruszywo  

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:
12. 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
13. 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:
14. składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
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15. kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
16. zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
17. 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.

2.2.     Wymagania do betonu konstrukcyjnego  
18. B-20 dla wykonania konstrukcji podstawowej.

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
19. nasiąkliwość nie większa jak 4%
20. mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 
20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.

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:

21. pospółka kruszona 0/40,
22. 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 spadowych).

4. Transport
4.1.     Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
• Środki do transportu betonu
15. Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
16. Ilość „gruszek”  należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  z uwzględnieniem   

               odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej  rezerwy w przypadku awarii  
samochodu.

• 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  
17. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami  norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-  

 06251.
18. Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera  potwierdzonego  wpisem  do  

 dziennika budowy.
Schody oraz płyta  podestowa może być rozszalowywana po uzyskaniu  przez beton 70%  

 wytrzymałości. 
5.2.     Wytwarzanie mieszanki betonowej  
• Dozowanie składników:

19. Dozowanie  składników do mieszanki  betonowej  powinno być  dokonywane  wyłącznie  wagowo,  z 
dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
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Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
20. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa.
• Mieszanie składników

21. Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  wymuszonym  działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

22. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
• Podawanie i układanie mieszanki betonowej

23. 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.

24. Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny.

25. 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).

26. Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji  technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
23. w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
24. warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
25. 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.

• Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
27. 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.

28. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
29.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.

30.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.

31. Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości.

32. Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund.

33. 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.

• Przerwy w betonowaniu
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  z 
projektantem.
34. 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.

35. 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 
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zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym  albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

36. W przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie  beto-
nowania 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.

• 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.

• Pobranie próbek i badanie.
37. 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.
38. 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.
39. Badania powinny obejmować:

26. badanie składników betonu
27. badanie mieszanki betonowej
28. badanie betonu.

5.3.     Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
(1) Temperatura otoczenia

40. 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.

41. 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
42. Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
43. Uzyskanie wytrzymałości  15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
44. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji.

5.4.     Pielęgnacja betonu  
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

45. Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem.

46. 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).

47. 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 
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wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
48. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
49. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielęgnacji
50. Ułożony beton należy utrzymywać w stałej  wilgotności  przez okres co najmniej  7 dni.  Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
51. 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:
52. wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
53. pęknięcia są niedopuszczalne,
54. rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne  pod warunkiem,  że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm,
55. 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,

56. 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:
57. wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
58. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 

aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
59. 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.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
Beton konstrukcyjny – 1 m3 wykonanej konstrukcji.
Podbetony– 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
podanych powyżej.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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Cena jednostkowa obejmuje dla betonu konstrukcyjnego:
29. dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
30. oczyszczenie podłoża
31. wykonanie deskowania z rusztowaniem
32. ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z  wykonaniem  projektowanych 
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
33. pielęgnację betonu
34. rozbiórką deskowania i rusztowań
35. oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.

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 oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.
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5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w 
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro.

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:
Zbrojenie płyty betonowej
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III i  A-0 (St0S) 

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z 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.     Stal zbrojeniowa  

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:

60. 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)

61. W  technologicznej  próbie  zginania  powierzchnia  próbek  nie  powinna  wykazywać  pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień.

(3)  Wady powierzchniowe:
62. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
63. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem.
64. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
36. jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
37. 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.
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65. Odbiór stali  na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu,  w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
38. znak wytwórcy,
39. średnicę nominalną,
40. gatunek stali,
41. numer wyrobu lub partii,
42. znak obróbki cieplnej.
66. Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla każdej wiązki czy kręgu.
67. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
43. na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń,
44. odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
45. pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 

mm na 1 m długości pręta.
68. 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.
69. Dostarczoną  na  budowę  partię  stali  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  należy  przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
46. nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
47. nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
48. stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.

3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

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.
70. Pręty  i  walcówki  przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji  należy oczyścić z  zendry,  luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota,
71. Pręty  zbrojenia  zanieczyszczone  tłuszczem  (smary,  oliwa)  lub  farbą  olejną  należy  opalać  np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
72. Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

73. Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
74. Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  projektu  z  równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
75. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
76. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

c) Montaż zbrojenia.
77. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
78. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
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wytwórczych i montażowych.
79. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
80. Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  ustawieniem 

szalowania bocznego.
81. Zbrojenie  płyt  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane  według  rozstawienia  prętów 

oznaczonego w projekcie.
82. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

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  niniejszą  specyufikacją  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających  i 
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego 

.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. 
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6.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji, uszczelnienia płyty fundamentowej i  ścian oraz posadzki kanału technicznego

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 izolacji  przeciwwilgociowej i paraizolacje, cieplne, obejmują:
• przygotowanie podłoża – powierzchnie należy oczyścić z brudu, rdzy i kurzu;
w przypadku chłonnych podłoży należy zagruntować rozpuszczalnikowym primerem bitumicznym.
• wykonanie powłoki – nanosić 1-3 krotnie szczotką, pędzlem lub wałkiem bezpośrednio z pojemnika.

Izolacje przeciwwilgociowe i paraizolacje.
Izolacja ścian fundamentowych poprzez smarowanie preparatami bitumicznymi. 
Izolacja przeciwwilgociowa płyty z folii PE.                                                                          

Izolacje cieplne.
Izolacja płyty na gruncie polistyren ekstrudowany gr. 15cm. 

1.4.     Określenia podstawowe  
Warstwa gruntująca – 
powłoka wzmacniająca podłoże, zwiększająca przyczepność wierzchniej warstwy ochronnej.
Powłoka ochronna – 
bitumiczna powłoka izolacyjna, przeznaczona do powierzchni z cegieł.
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.     Wymagania ogólne  

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować materiały niepodlegające rozkładowi biologicznemu, do których 
zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.

2.1.3. Lepiki  i  kleje  nie  powinny  działać  destrukcyjnie  na  łączone  materiały  i  powinny  wykazywać 
dostateczną  odporność  w  środowisku,  w  którym  zostają  użyte  oraz  należytą  przyczepność  do 
sklejanych  materiałów,  określoną  wg  metod  badań  podanych  w  normach  państwowych  i 
świadectwach ITB.
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2.1.4.   Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.1.5 Bitumiczna powłoka ochronna powinna charakteryzować się następującymi cechami:
• elastycznością,
• dobrym przyleganiem również na lekko wilgotnym podłożu,
• odpornością na działanie promieni ultrafioletowych UV,
• odpornością na działanie warunków atmosferycznych, na chemikalia, gazy
przemysłowe, solanki, liczne kwasy i zasady oraz związki agresywne
występujące w gruncie,
• szczelnością jako izolacja.
Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.. 

2.2.     Materiały do izolacji przeciwwilgociowych  
Preparat bitumiczny
bitumiczno-kauczukowa do gruntowania podłoży betonowych,

   Wodny roztwór gruntujący polimerowo-krzemianowy  
Roztwór składający się ze szkła wodnego potasowego i dyspersji akrylowej z dodatkami.
 Wymagania:
–barwa – mleczno-biała
–temperatura stosowania –min. 5°C
–ilość warstw od 1-2
Foila Pe

2.4.     Materiały do izolacji termicznej   
2.4.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnący, FS 20 do   gr. 5cm,8 cm.
Styropian odmiany G-T samogasnący FS15 gr. 10cm, 5cm, 12cm

83. wymiary:
49. długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
50. szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
51. grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

a) Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż  1,2 m. Na opakowaniu  powinna być naklejona etykieta  zawierająca 
nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

b) Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.

c) Transport.
Płyty  styropianowe  należy  przewozić  w opakowaniu  z  zachowaniem przepisów BHP i  ruchu 
drogowego.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu.
Do wykonania bitumicznej powłoki ochronnej stosuje się specjalistyczny sprzęt
przewidziany przez producenta materiałów oraz sprzęt ogólnobudowlany
zaakceptowany przez Inżyniera. Dla kontroli procesu technologicznego i
wykonywanych prac Wykonawca winien posiadać podstawowy sprzęt laboratoryjny.
Podczas robót, wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, a
podczas robót posiadać do dyspozycji wilgotnościomierz i termometry do pomiaru
temperatury powietrza i podłoża betonowego.
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Sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót

Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju powłok 
ochronnych.
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń
technologicznych. Podczas prac związanych z wykonywaniem bitumicznej powłoki
izolacyjnej należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte następujące
dane:
• stan podłoża,
• temperatura podłoża i otoczenia oraz materiału,
• informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,
• zużycie materiału na m2.

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże należy oczyścić z brudu, rdzy i kurzu.

5.7.     Izolacje przeciwwilgociowe   
5.1.1. Przygotowanie podkładu

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia.

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

5.8.     Izolacje termiczne   
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na 

styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.

5.3.3W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 
folią lub papą).

6. Kontrola jakości
6.1.     Materiały izolacyjne.  
84. Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez 

zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym 
równorzędnym dokumentem.

85. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania.

86. Odbiór  materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie 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 zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

87. Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm.

88. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
89. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi

do akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych
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w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do
stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.

6.2. Badania i kontrola po wykonaniu robót
Jakość wykonanej powłoki należy sprawdzić po czasie zakończenia jej całkowitego
wysychania i utwardzenia poprzez badanie np. grubości nałożonej powłoki (ok. 0,3
mm), jej przyczepności do betonu lub blachy itp. Jeżeli wszystkie wyniki badań
zmieszczą się w normie to znaczy, że powłoka została wykonana z powodzeniem.

6.3.     Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów   powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1.     Odbiór robót izolacyjnych   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) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2.     Roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

52. dostarczenie materiałów,
53. przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
54. zagruntowanie podłoża i położenie izolacji,
55. wykonanie izolacji wraz z ochroną,
56. uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne.
PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych.
PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych.

       PN-EN 622-5:2000                   Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót       strona 51 



7. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE 
- chodniki zewnętrzne i parkingi

Roboty w zakresie chodników                                – kod CPV-45 23 32 22-1 
Roboty ziemne                                                         – kod CPV-45 11 10 00-8 

1.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność  z  dokumentacją 
projektową  i poleceniami Inspektora Nadzoru IN). 

3.Tyczenie 

W zakres robót wchodzą: 

a)  wytyczenie  i  zastabilizowanie  punktów  głównych  oraz  uzupełnienie  w  miarę  potrzeb  pomiarów 
dodatkowymi punktami , 
b) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
c) wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót , 
d)  zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed   zniszczeniem  i  oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Do  utrwalenia  punktów  głównych  trasy  należy  stosować  pale  drewniane  z  gwoździem lub  prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o dł. około 0,5m. 

4.Materiały. 
Do wykonania podestu pod agregat zastosować kostkę betonową, o gr. 8 cm, 
5. Wykonanie robót
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i porzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej.
Wskaźnik zagęszczania koryta nie powinien być mniejszy niż przewiduje Norma i wg normalnej metody 
Proctora.
Podbudowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną  i obowiązującymi normami.
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm . 
Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
 Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do 
ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku porzecznym kształtek. 
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia      i zamieść nawierzchnię. 
Ciągi pieszo – jezdne z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – mogą być zaraz oddana 
do użytkowania.

Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
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3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  

i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68//8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną.
Sprawdzenie  warstw  podbudowy  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną.
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  polega  na 
stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  wg  niniejszej 
specyfikacji technicznej:
− Pomierzenie szerokości spoin
− Sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania)
− Sprawdzenie prawidłowości wypełniania spoin,
− Sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 

ułożonych ciągów pieszo – jezdnych i  w miejscach wątpliwych jednak nie rzadziej  niż raz na 50m. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie powinien przekraczać  1,0 cm. 
Sprawdzenie przekroju porzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz każde 
150 do 300 m2 ułożonych ciągów pieszo –jezdnych           i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niż raz na 50m. Dopuszczalny odchylenie od projektowanego profilu wynoszą  ± 0,3 %
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż raz na 50m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika 
w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3cm.

6.Spadki poprzeczne warstwy
Spadki  poprzeczne warstwy z  betonu asfaltowego na odcinkach prostych i  na łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
7.Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm.
8.Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją  ± 5 
cm.
9.Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją    ± 10 %. 

10.Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w 
konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza 
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

11.Trawniki 
Teren pod trawnik powinien być wyrównany i oczyszczony z zanieczyszczeń. 
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Ziemia  urodzajna  (  kompostowa  )  powinna  być  równomiernie  rozścielona  warstwą  3-5cm  oraz 
wyrównana i zagrabiona. Siew powinien odbyć 
się w terminie od wiosny do końca września, w dzień bezwietrzny, w ilości do 2 kg/100m2. 

12.Sprzęt. 
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien gwarantować 
( pod względem rodzajów, ilości i jakości) uzyskanie wymaganej jakości oraz terminowości robót. 

13.Kontrola jakości robót 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  akceptacji  zamawiającego 
programu  zapewnienia  jakości  ,  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób  wykonywania  robót, 
możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów  i  powinien  zapewnić 
odpowiedni  ,  zaakceptowany  przez  Zamawiającego,  system  kontroli  jakości,  włączając  personel  , 
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne do  pobierania  próbek i  badań 
materiałów oraz robót. 

15.Obmiar robót. 
Obmiar  robót  powinien  określić  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  w  jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru  dokonuje  wykonawca  w  obecności  IN  po  wcześniejszym  pisemnym powiadomieniu  go  o 
terminie i zakresie obmierzanych robót. 
Wyniki obmiaru wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót 
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania,  a  robót  podlegających 
zakryciu-przed ich zakryciem. 

16.Odbiór robót. 
Roboty podlegają nst. etapom odbioru: 
-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
-odbiór częściowy 
-odbiór ostateczny 
-odbiór pogwarancyjny 
Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w 
obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. 
Badania  i  pomiary  do  odbioru  ostatecznego  robót  wykonuje  laboratorium  zmawiającego  własnym 
sprzętem  ,  na  próbkach  pobranych  przez  wykonawcę  w  obecności  IN  w  miejscach  przez  niego 
wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium IN. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych    w okresie gwarancyjnym. 

10.Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 
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10.  Przepisy związane.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-88/B-06250 - Beton zwykły
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
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8.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

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  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonania 
przyłącza kanalizacji sanitarnej

1.4.     Określenia podstawowe  
Przyłącze kanalizacyjne 
- układ połączonych przewodów i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza budynkami z 
odprowadzeniem ścieków sanitarnych z budynku do odbiornika;
Kanał 
-liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków sanitarnych;
Studnia rewizyjna 
-przeznaczona do kontroli prawidłowego działania instalacji;

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
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw podsypki i zasypki jest piasek.
- rury kielichowe kanalizacyjne PVC na uszczelki gumowe,

3. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypki i zasypki powinien wykazać
się możliwością korzystania z ubijaków mechanicznych oraz sprzętu do zagęszczania
gruntu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

4.2.Rury PVC
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami
lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno
stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury ładowane są teleskopowo
(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki
należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy
transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania:
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,
- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy cz ym
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powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwiększoną kruchość tworzywa, 
- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prosto-
padle do osi rur,
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i
desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,
- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może
przekraczać 1 m.
Kształtki kanalizacyjne i studnie PVC należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC.

5.WYKONANIE ROBÓT
5.2.Przygotowanie podłoża

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami.
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. Kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku 
należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby 
istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające,
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania
robót.

5.3.Roboty montażowe
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót.
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać
zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu.
Spadki i głębokości posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

5.4.Ogólne warunki układania kanałów
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3. można przystąpić do
wykonania robót montażowych. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie
trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić
po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B10735.
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i
ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz 
i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym
do spadku dna wykopu.
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na
całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić
(przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie
mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy
sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy
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mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm
dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może
przekraczać ±1 cm.
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury
zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich
po ewentualnym zalaniu.

5.4.2.Kanał z rur PVC
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy u kładaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec
następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch
rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się
znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod
odcinkiem wciskowym.
- Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu
prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z
PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:
• przycinanie rur,
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować
bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by ć takie, aby
powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym
końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym.
Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy
wciskarek.
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez
czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w
celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.5.Przygotowanie podłoża pod studnie
W gruntach piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z
piaskiem.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z
pospółki, żwiru lub tłucznia. Na podłożu należy wykonać podstawę betonową pod studnie
g=15cm.
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6.KONTROLA JAKOŚCI
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w
celu akceptacji materiałów.

7.OBMIAR ROBÓT
7.2.Zasady obmiarowania

Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podsypki i warstwy zasypowej.
Jednostką obmiarową przyłacza kanalizacyjnego jest 1 metr (m) rury,
Jednostką obmiarową studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego
urządzenia dla każdego typu.
Obmiar polega na określeniu liczby sztuk całkowicie wykonanych studni chłonnych.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.2.Odbiór częściowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót, dane geotechniczne obejmujące:
zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki
badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wód gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności środowiska
gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed
przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia
podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy
przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie;
- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

8.2.1. Zakres
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,
- przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień agresywno-
ści, wilgotności),
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 
ułożenia,
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym;
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;
- szczelności przewodów i studzienek,
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,
- izolacji przewodów i studzienek.
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST,
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności .
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż
odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w
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formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.
8.3.Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym;
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;
- protokoły badań szczelności całego przewodu.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.2.Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane systemu
odwadniającego boisko będzie dokonana według następującego sposobu:
Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;
Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.
bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno biuro-
wego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo
ustalone w Umowie.
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