
                                KKKKKKKKAAAAAAAALLLLLLLLDDDDDDDDOOOOOOOO                        AGENCJA BUDOWLANA 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):  
 

45.21.13.40-4  budownictwo wielorodzinne 
 
 

 

obiekt:    Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
        

adres obiektu:   Pleszew, ul. Malinie 
     działki nr  2986/43, 2993/7, 3000/5, 001/5,3002/5,3003/5, 
     AM-34 obręb Miasto Pleszew 

 

inwestor:   Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa  
     Społecznego sp. z o.o 

 

adres inwestora:  63-300 Pleszew, ul. Malinie 6/25 
 

data opracowania:  grudzień 2015 r. 
 

 
 

 
Zawartość opracowania: 

1. Roboty budowlane         str.    2 

2. Roboty drogowe         str.   42 

3. Instalacje sanitarne         str.   91 

4. Instalacje elektryczne        str. 107 

5. Instalacje telekomunikacyjne       str. 113 

 

 

Agencja   Budowlana   KALDO   Paweł  Jędraś 
siedziba:         64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 
biuro:              64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 
www.kaldo.net.pl    e-mail: kaldo@kaldo.net.pl 

telefon / fax  +48 655202698 



                                KKKKKKKKAAAAAAAALLLLLLLLDDDDDDDDOOOOOOOO                        AGENCJA BUDOWLANA 

 

PTBS Pleszew, ul. Malinie 2  STWiOR 

ROBOTY BUDOWLANE 

WYMAGANIA OGÓLNE______________________________________________________________________________2 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE_______________________________________________________________________  7 
Zakres projektowanych rozwiązań______________________________________________________________________7 
Roboty przygotowawcze______________________________________________________________________________8 
Roboty ziemne_____________________________________________________________________________________8 
Roboty betonowe___________________________________________________________________________________10 
Roboty zbrojarskie__________________________________________________________________________________13 
Roboty murowe____________________________________________________________________________________14 
Izolacje przeciwwilgociowe____________________________________________________________________________16 
Montaż stropu Teriva________________________________________________________________________________18 
Drewniana konstrukcja dachowa_______________________________________________________________________20 
Pokrycie dachu dachówką betonową____________________________________________________________________22 
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe_______________________________________________________________24 
Stolarka okienna i drzwiowa___________________________________________________________________________26 
Montaż ślusarki drzwiowej i balustrad wewnętrznych_______________________________________________________28 
Maszynowe tynki gipsowe wewnętrzne__________________________________________________________________31 
Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych__________________________________________________________________32 
Roboty posadzkarskie_______________________________________________________________________________34 
Roboty malarskie___________________________________________________________________________________37 
Ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO___________________________________________________________38 
Tynki zewnętrzne ___________________________________________________________________________________39 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 

Wstęp 

Specyfikacja wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w 
Pleszewie przy ul. Malinie. 

Zakres robót objętych ST: 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego 
spisu treści 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a 
także z innymi przepisami obowiązującymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy 
uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 
wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści 
i postanowień. 

Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i odbioru 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
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projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

Materiały 

Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi materiały do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzeniem że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm  
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

Pobranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
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Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaakceptowanych. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje - mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich 

prowadzeniu, okresy i przyczyny, 
- przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadził, 
- wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu 

robót, 
- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru 

do ustosunkowania się, 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi 
Obmiaru. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
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Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Odbiory 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad 
określonych w umowie. 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym 
w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
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- zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 
do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 
odbioru. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
Robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożarów. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować 
się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika budowy. W szczególności Wykonawca 
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ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może 
być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Transport  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu 
robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach 
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Wstęp  

Wymagania szczegółowe  specyfikacji technicznej  odnoszą się do poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w 
Pleszewie przy ul. Malinie 

Zakres projektowanych rozwiązań. 

Projektuje się dwa budynki 4-kondygnacyjne, całkowicie podpiwniczone, z poddaszem użytkowym. Dachy dwuspadowe na 
konstrukcji drewnianej. Podstawowa i jedyna funkcja – mieszkalna. Dostęp do mieszkań z klatki schodowej. Budynek zawierają 
24 i 32 mieszkania, w tym 2 mieszkania dla osób niepełnosprawnych. W piwnicy, obok komórek lokatorskich, znajdują się garaże, 
pomieszczenia gospodarcze i techniczne oraz wózkarnia. 
Projektuje się także infrastrukturę towarzyszącą, w zakres której wchodzi budowa: sieci wewnętrznych i przyłączy: wody, 
kanalizacji sanitarnej, prądu elektrycznego, gazu, instalacja kanalizacji deszczowej z rozsączaniem, dwa zjazdy z ulicy Malinie, 
droga wewnętrzna, miejsca postojowe, chodniki i dojścia do budynku, miejsca gromadzenia odpadów bytowych, plac zabaw i 
terenów zieleni urządzonej. 
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Roboty budowlane - wymagania szczegółowe 

Roboty przygotowawcze 

Przedmiot robót  

Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie robót 
przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie 
przy ul. Malinie 

Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów 

Zakres prac: 
- ogrodzenia placu budowy z przęseł przenośnych 
- prace pomiarowe 
- budowa zaplecza placu budowy – budynków i instalacji tymczasowych 
 
Materiały: 
Humus zebrany z terenu budowy będzie formowany w hałdy i wykorzystany przy kształtowaniu docelowego poziomu terenu, a 
nadmiar sukcesywnie wywożony przy użyciu stosownego sprzętu.  

Zasady wykonywania robót 

Prace pomiarowe 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wszystkie roboty, które bazują na 
pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie 
pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

Metody i zakres kontroli 

Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne” 
Podczas robót rozbiórkowych kontroli podlegają: 
- zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją techniczną  
- uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki wraz z oczyszczeniem terenu 
- kontrola dokumentów potwierdzających utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Przepisy związane i obowiązujące 

Należy stosować przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne”. 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi  ST. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 
Przepisy BHP przy robotach wyburzeniowych i rozbiórkowych,  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 
2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. 
Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

Roboty ziemne 

Przedmiot robót  

Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie robót ziemnych, 
które zostaną wykonane w ramach budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie 

Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów 

Zakres prac: 
- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 
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- zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub odwóz gruntu na miejsce składowania wraz z kosztami składowania 
- mechaniczne zgęszczenie podłoża pod nowe obiekty, 
- zasypy gruntem przestrzeni za budowlami z zagęszczeniem zasypu, 
- uporządkowanie terenu 
 
Materiały: 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym. Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny być 
wywiezione na odkład staraniem Wykonawcy robót. 

Zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględnić wyniki badan materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badan 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem 
do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż 
+/– 10cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3cm. Szerokość 
wykopu nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć 
wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnic się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kata. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łata 3-metrowa. 
 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnia odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W 
czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ 
wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Metody i zakres kontroli 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej ST. W 
czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
b) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

Przepisy związane i obowiązujące 

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
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PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

Inne wymagania 

Transport gruntu 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawa roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Roboty betonowe 

Przedmiot robót  

Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania i odbioru robót betonowych, które zostaną 
wykonane w ramach budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie 

Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów  

Zakres prac: 
- wykonanie ław fundamentowych z betonu B20 
- wykonanie stropu gęstożebrowego z betonu  B25 
- wykonanie schodów żelbetowych z betonu B25 
- wykonanie płyt żelbetowych z betonu B25 
- wykonanie wieńców żelbetowych z betonu B25 
- wykonanie podciągów z betonu B25, B30 i B37 
- wykonanie ścian oporowych z betonu B20 
 
Materiały: 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót betonowych wg zasad niniejszej ST są między innymi: 
- beton B-20 
- beton B-25 
- beton B-30 
- beton B-37 
Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( 
Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. Beton powinien spełniać 
następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez 
Inżyniera nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą.. 
Wymagania, co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

Zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania wykonania robót betonowych. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie 
można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
Wykonanie deskowania. 
Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną przez dostawcę deskowania oraz 
zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w 
sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić szczelność deskowania, 
aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania 
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane wodą. 
 
Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących otrzymanie betonu z atestem. 
 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
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Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, 
przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:  

- położenie zbrojenia,  
- zgodność rzędnych z projektem,  
- czystość deskowania   
- obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy 
wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0m). 
 
Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno 
dotykać zbrojenia buławą wibratora. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.  
 
Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem. Powierzchnia 
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym 
przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie 
wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio 
przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy 
unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
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. 
 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie 
przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. 
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. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na 
uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
Pielęgnacja betonu. 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
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razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 
twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Usuwanie deskowań. 
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. Polecenie całkowitej 
rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na 
próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie muszą być 
gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są 
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 
betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze 
niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niS 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej 
powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. 
wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 

Metody i zakres kontroli 

Kontroli podlegają: 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp., 
- prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, listwy itp., 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania, 
- sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- sposób wykonania cokołu, 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania próbek betonu zgodnie z PN jednak w ilościach uzgodnionych z Inżynierem, jak 
również do dostarczania odpowiednich świadectw. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przechowywania próbek, 
poszczególnych partii betonu i zbrojenia aż do momentu poddania ich próbom wytrzymałościowym. Każda z próbek musi być 
przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normą w sposób trwały. Próbki muszą być przechowywane w miejscu o 
ograniczonym dostępie osób postronnych. Inżynier lub inny przedstawiciel Zamawiającego ma prawo, w dowolnym momencie, do 
przeprowadzenia prób wytrzymałości betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Może również zażądać wydania próbek i poddania 
ich próbą wytrzymałościowym. Takie badanie betonu zarządzone przez Inżyniera lub innego przedstawiciela Zamawiającego 
odbywa się na koszt Wykonawcy, jeżeli wynik badania potwierdza wadę. 

Przepisy związane i obowiązujące 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B- 06251 Roboty betonowe żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania. 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczące. Oznaczenie liczby odbicia. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Inne wymagania: 

Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku. 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: naruszenia jednorodności masy, zmian w składzie masy w 
stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim 
stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 

Roboty zbrojarskie 

Przedmiot robót  

Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania i odbioru robót zbrojarskich, które zostaną 
wykonane w ramach budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie. 

Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów  

Zakres prac 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie zbrojenia następujących elementów: 
- fundamenty żelbetowe 
- schody żelbetowe 
- płyty żelbetowe 
- podciągi żelbetowe  
- wieńce żelbetowe 
- słupy żelbetowe 
- ściany oporowe żelbetowe 
 
Materiały 
Zbrojenie główne z żebrowanych prętów zbrojeniowych o śr.6mm, 8m, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm ze stali BSt500. Strzemiona 
z prętów zbrojeniowych gładkich oraz żebrowanych o śr. 6mm i 8mm ze stali St0S i BSt500. Musi ona spełniać wymagania norm 
PN-82/H-93215, PN-B-03264:2002. Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki 
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 

Zasady wykonywania robót 

Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-91/5-10042,a klasy i gatunki stali winny 
być zgodne z dokumentacją projektową. Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna 
ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie 
powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
Czyszczenie zbrojenia 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy kurzu i błota. Pręty zbrojenia zapuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną nawet na chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą 
słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez 
piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
 
Układanie stali zbrojeniowej 
Warunki prawidłowego montażu zbrojenia: 
- zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia zgodnie z PN-B-03264:2002, WTWiOR oraz szczegółami i uwagami 

podanymi na rysunkach. 
- połączenia zgodnie z PN-B-03264:2002, WTWiOR oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
- wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWiOR rozdz. 7. 
- spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera 
- gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy zachodzi konieczność 

przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania 
należy uzgodnić to z inżynierem. 

Metody i zakres kontroli 

Kontrola Jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi 
powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215. 
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- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215. 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998. 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość 
prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny. 
- rozstaw prętów w świetle: 10mm, 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10mm, 
- długość pręta między odgięciami; ±10mm. 
- miejscowe wykrzywienie; ±5mm. 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na rym pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

Przepisy związane i obowiązujące 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989  
Należy stosować przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne”. 
PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

Inne wymagania: 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiada fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak 
przykładowo osłony zębatych l pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 
powinny b/_ specjalnie oznaczone- Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Roboty murowe 

Przedmiot robót 

Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie robót 
murowych, które zostaną wykonane w ramach budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. 
Malinie 

Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów 

Zakres prac 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót murowych: 
- ściany fundamentowe gr. 24cm z bloczków betonowych M6 
- ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne kond. mieszkalnych gr.24 cm z bloczków silikatowych 
- ściany wewnętrzne, wydzielające klatki schodowe kond. mieszkalnych gr.24 cm z bloczków gazobetonowych 
Używane materiały: 
Wszelkie materiały do wykonania robót murowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie 
Materiały do konstrukcji murowych. 
Bloczki betonowe M6 
- wymiary l=380mm, s=240mm, h=120mm 
- gęstość objętościowa 2400 kg/m3 
- wytrzymałość na ściskanie 20 MPa 
- powinny spełniać wymagania zawarte PN-B-19306:1999 i PN-B-19306:1999/Az1:2002 
Bloczki gazobetonowe 
- wymiary l=599mm, s=240mm, h=199mm 
- wytrzymałość na ściskanie 5 N/mm2 
- współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,20 W/(mK) 
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- izolacyjność akustyczna RA1>50 dB (dla otynkowanej ściany) 
- gęstość objętościowa 700 kg/m3 
Bloczki wapienno-piaskowe  
- l=333mm, s=240mm, h=199mm 
- gęstość objętościowa 1600 kg/m3  
- klasa wytrzymałości 20 MPa 
Nadproża strunobetonowe lub żelbetowe niesprężone 
- wysokości 120mm, 190mm 
- szerokość 120mm i 180mm 
- długość: dostosowana do wymiarów otworu 
Przy odbiorze elementów do wykonywania murów powinno zawsze nastąpić sprawdzenie ilościowe i jakościowe. Sprawdzenie 
ilościowe polega na określeniu liczby jednostek dostarczonych wyrobów. Odbiór jakościowy jest związany z oględzinami 
wyrobów. 
Woda do zapraw 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Zaprawy 
Do murów nie zbrojonych nie narażonych na trwałe i silne zawilgocenie mogą być stosowane zaprawy budowlane wapienne wg 
PN-90/ B-14501 lub cementowo-wapienne oraz zaprawy cementowe wg PN-90/B-14501. Do konstrukcji murowych znajdujących 
się w warunkach wilgotnych należy stosować tylko zaprawy budowlane cementowe. Poza tym do murów nie zbrojonych mogą 
być użyte zaprawy specjalne, np. zaprawy kwasoodporne. Ponadto dopuszcza się stosowanie takich zapraw specjalnych, które 
na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez upoważnione laboratoria spełniają następujące warunki: 
a) charakteryzują się przyczepnością do stali wystarczającą do zapewnienia współpracy materiałów; 
b) gwarantują uzyskanie przez nie wymaganej wytrzymałości, 
c) nie powodują korozji zbrojenia. 
Kruszywo do zapraw 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych  
- mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 
1,0-2,0mm 

Zasady wykonywania robót 

Wymagania ogólne 
- mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów 
- w pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej jednej cegły należy murować nie 

wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych  
- mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie 

należy stosować strzępia zazębione 
- cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu 
Ściany z bloczków M6 
Mury z bloczków betonowych wykonuje się według tych samych zasad co mury z cegieł ceramicznych. 
Mury z bloczków gazobetonowych  
- w przypadku murów z bloczków z betonu komórkowego stosowane są ogólne zasady wiązania 
- bloczki z betonu komórkowego układane są na zwykłe spoiny wsporne grubości od 8 do 15mm lub cienkie spoiny grubości od 

1 do 3mm 
- minimalne przesunięcie spoin pionowych wynosi 60mm 
- ściany konstrukcyjne jednej kondygnacji wykonywać z elementów jednakowej odmiany i klasy i na jednakowej zaprawie 

wznosząc je równomiernie na całej długości  
- ściany podłużne i poprzeczne wykonywać równocześnie z odpowiednim przewiązaniem i zakotwieniem 
- w przypadku wystąpienia opadów ciągłych lub przewidywanej dłuższej przerwy we wznoszeniu murów należy wykonaną 

część muru zabezpieczyć przed opadami osłaniając od góry np. pasem papy lub folii 
Ściany działowe z silikatów 
- pierwszą warstwę układa się na zaprawie cementowej 1:3 
- bloki ścianki działowej dostawia się do ściany konstrukcyjnej nakładający również zaprawę na pionowy styk obu łączonych 

ścian  
- łączniki wystające ze spoiny ściany konstrukcyjnej muszą trafić w spoinę ścianki działowej 
- jeżeli ścianka domurowywana jest do ściany bez zamocowanych łączników metalowych, połączenie wykonuje się za pomocą 

łączników w kształcie litery L, zamocowanych na kołki rozporowe do ściany konstrukcyjnych 
- łączniki należy stosować minimum w co 4 spoinie poziomej i minimum 3 łączniki na kondygnację 
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- ścianki nie należy murować na styk ze stropem ale z pozostawieniem szczeliny 10-15mm. Powstałą szczelinę wypełnić 
pianką montażową. 

Metody i zakres kontroli: 

Wymagania i badania przy odbiorze robót murowych reguluje PN-98/B-10020 
Kontroli przy robotach murowych powinno podlegać: 
- zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i powołanymi normami 
- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną 
- grubość muru 
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych  
- pionowość powierzchni i krawędzi 
- poziomość warstw cegieł 
- grubość spoin i ich wypełnienie 

Przepisy związane i obowiązujące: 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu 
komórkowego 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Zaprawa murarska. 

Inne wymagania 

Warunki transportu materiałów powinny zapewniać przewiezienie wyrobów bez uszkodzeń mechanicznych. Wymagane jest 
ustabilizowanie elementów na środku transportowym oraz stosowania przekładek między nimi. Dla poszczególnych elementów 
wymagane jest także zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych. Wyroby budowlane do robót murowych 
mogą być przewożone różnymi środkami transportu. Przewozi się je luzem, ale z uwagi na możliwość uszkodzeń w czasie 
transportu, załadunku i rozładunku, a później w czasie magazynowania, nale9y raczej dostarczać wyroby na paletach. Wyroby na 
paletach ładuje się j rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna obok drugiej, równomiernie na całej 
powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachować odpowiedni dystans. Palety powinny być tak 
ustawione, aby byt możliwy wyładunek obustronny. Załadunek i wyładunek wyrobów luzem odbywa się ręcznie. Wyroby należy 
układać ściśle jeden obok drugiego, dłuższym bokiem w kierunku jazdy. Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości burt 
pojazdu. 
Elementy murowe - licowe, mogą być przechowywane na zewnątrz, ale powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Dlatego tez elementy takie składuje się zafoliowane na paletach ustawionych na równym, suchym podłożu. Od góry palety 
powinny być nakryte przenośnymi pałatkami . Elementy drążone ceramiczne oraz bloczki z betonu komórkowego powinny być 
przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem śniegu i deszczu i odizolowane 
od wody gruntowej. Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i zabezpieczanych 
przed wilgocią magazynach . Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie suchym i 
odwodnionym. 

Izolacje przeciwwilgociowe 

Rodzaj robót  

Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie izolacji 
przeciwwilgociowych, które zostaną wykonane w ramach budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie 
przy ul. Malinie. 

Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów 

Zakres prac: 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót izolacyjnych: 
- izolacje pionowe ścian fundamentowych – Abizol P+R lub szlamowa 
- izolacje poziome ścian fundamentowych 2x papa na lepiku 
- izolacja pozioma podłogi na gruncie– 1x papa termozgrzewalna 
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- izolacja pozioma posadzek na stropach– folia PE 
 
Materiały: 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, 
w którym zostaną użyte. 
- Folia PE budowlana 
- Papa termozgrzewalna na osnowie z włókna szklanego 
Abizol R 
- mieszanina asfaltów, benzyny lakowej i węglowodorów aromatycznych 
- dokument odniesienia PN-B-24620:1998 
Abizol P 
- mieszanina asfaltów przemysłowych i węglowodanów alifatycznych oraz aromatycznych 
- dokument odniesienia PN-B-24620:1998 
Folia kubełkowa 
- wysokość kubełka -8mm, 
- grubość -0.5mm, 
- gramatura -550g/m2, 
- surowiec HD-PE 
Zasady wykonywania robót  
Wymagania ogólne 
- podkład pod izolacje powinien być trwały i nieodkształcalny 
- powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być sucha, równa, czysta, odtłuszczona i odpylona 
- naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone luz sfazowane pod kątem 45o 
- izolacje wodochronne powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody 
- w trakcie prowadzenia prac izolacyjnych należy chronić warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi  
- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być 
szczególnie starannie uszczelnione 
Izolacja z folii PE 
- pod izolację poziomą z folii należy dokładnie wyrównać podłoże zaprawą cementową aby uniknąć mechanicznego uszkodzenia 

folii  
- wstęgę folii składa się tak, aby jeden jej koniec wystawał 20 cm poza krawędź ściany (do wnętrza domu). W ten sposób 

zostawia się zakład służący do połączenia izolacji ściany z izolacją podpodłogową. 
- unikać niskich temperatur podczas montażu - w niskiej temperaturze folia staje się łamliwa 
- połączenie arkuszy folii przez zgrzewanie lub sklejenie, szerokość zakładu połączenia 10cm 
Izolacja z materiałów powłokowych 
- nanosić na zimno na suche i czyste podłoże 1-2 warstwy nanoszone pędzlem, szczotką dekarską lub natryskiem 
- optymalna temperatura podłoża i otoczenia 20oC 
- nie należy stosować na podłoża wilgotne, smołowe oraz w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują 

źródła zapłonu 
Izolacja z papy na lepiku 
- podłoże pod papę należy wyrównać zaprawą 
- izolacje z papy należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5C 
- izolacja z papy powinna dokładnie przylegać do podłoża na całej powierzchni, na niewłaściwie ułożonej papie mogą pojawić się 

pęcherze 
- przy wykonywaniu izolacji na ścianie podłoże należy zagruntować roztworem asfaltowym na zimno metodą smarowania 
- po wyschnięciu warstwy gruntującej trzeba wykonać właściwą izolację przeciwwilgociową poziomą z dwóch warstw papy 

asfaltowej. Papę naklejać lepikiem na zimno. 
- szerokość zakładów arkuszy papy powinna wynosić minimum 10cm 
- izolacja powinna wystawać co najmniej 1cm z każdej strony muru 
- papę należy układać według zasady mokre do mokrego tzn. lepik na lepiku 

Metody i zakres kontroli  

Kontrola robót powinna być przeprowadzona w fazach: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację 
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 
Przepisy związane i obowiązujące: 
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.  
Inne wymagania: 
Materiały powłokowe na bazie asfaltów przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych opakowaniach, w pozycji 
stojącej, w pomieszczeniach z dobrą wymianą powietrza, w warunkach zabezpieczających przed nasłonecznieniem i wpływami 
atmosferycznymi z daleka od źródeł otwartego ognia i narzędzi iskrzących. 

Montaż stropu TERIVA 

Przedmiot robót  

Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania 
stropu TERIVA, które zostaną wykonane w ramach budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy 
ul. Malinie 

Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów  

Zakres prac 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- ułożenie belek prefabrykowanych 
- rozmieszczenie podpór montażowych 
- rozmieszczenie pustaków 
- montaż zbrojenia 
- deskowanie wieńców stropowych 
- betonowanie stropu 
Materiały 
Pustaki stropowe 
Szczegółowe wymagania i zasady kontroli jakości elementów stropowych (belek i pustaków)znajdują się w „Dokumentacji 
techniczno-roboczej elementów stropowych TERIVA oraz TERIVA Master” 
Prefabrykowane belki kratownicowe 
Szczegółowe wymagania i zasady kontroli jakości elementów stropowych (belek i pustaków)znajdują się w „Dokumentacji 
techniczno-roboczej elementów stropowych TERIVA oraz TERIVA Master” 
Pręty zbrojeniowe 
Zbrojenie główne z żebrowanych prętów zbrojeniowych o śr. 10mm ze stali 34GS. Strzemiona z prętów zbrojeniowych gładkich o 
śr. 6mm ze stali St0S. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-B-03264:2002 oraz WTWiOR. 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać 
celom jakim mają służyć. 
Beton 
Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inżyniera. Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i 
dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inżyniera nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać 
atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą. Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Zasady wykonywania robót 
Podpory montażowe 
Przy układaniu belek stropowych na budowie należy stosować podpory montażowe rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 
2,0 m, tzn.:  
 - przy rozpiętości modularnej stropu l ≤ 4,0 m – l podpora,  
 - przy rozpiętości modularnej stropu 4,0 m < l ≤ 6,0 m – 2 podpory,  
 - przy rozpiętości modularnej stropu 6,0 m < l ≤ 8,0 m – 3 podpory,  
 - przy rozpiętości modularnej stropu l > 8,0 m – 4 podpory.  
Przy rozpiętościach stropów powyżej 6m, podczas układania belek podpory montażowe należy ustawić w sposób umożliwiający 
uzyskanie strzałki odwrotnej.  
Rozmieszczenie belek i pustaków stropowych 
Długość oparcia belek na podporze stałej (ścianie, podciągu) nie może być mniejsza niż 80 mm.  
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Pustaki stropowe rozmieszcza się opierając na prefabrykowanych belkach stropowych. Przy wieńcach oraz żebrach 
rozdzielczych stropu należy stosować pustaki stropowe jednostronnie deklowane.   
Zbrojenie podporowe 
Zgodnie z normą PN-B-03264:2002 we wszystkich rodzajach stropów gęstożebrowych (do których zalicza się stropy TERIVA) 
należy stosować konstrukcyjne zbrojenie podporowe. Każdy strop gęstożebrowy na podporze powinien mieć zbrojenie górne o 
polu przekroju nie mniejszym niż 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w przęśle, zdolne do przeniesienia siły rozciągającej nie 
mniejszej niż 40 kN/m szerokości stropu. Zaleca się stosowanie zbrojenia podporowego z prętów ze stali klasy A-III N w postaci 
siatek zgrzewanych płaskich o parametrach określonych przez producenta stropu. Siatki płaskie układa się wzdłuż wszystkich 
podpór stałych stropu, na których opierają się belki.  
Wieńce 
Na obrzeżach stropów, na ścianach konstrukcyjnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać w poziomie stropu wieńce 
żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość konstrukcyjna stropu i szerokości co najmniej 100 mm. Zbrojenie wieńców 
powinno składać się co najmniej z trzech prętów, zaleca się stosowanie czterech prętów o średnicy 10 mm ze stali klasy A-III. 
Strzemiona o średnicy min.4,5 mm powinny być rozmieszczone co 250 mm.  
Zbrojenie wieńców zaleca się projektować tak, aby górne podłużne pręty wieńca znajdowały się około 30 mm poniżej górnej 
powierzchni stropu. Umożliwi to ułożenie zbrojenia podporowego i właściwe jego otulenie betonem.  
Na ścianach wykonanych z materiałów o małej wytrzymałości (np. beton komórkowy, cegła dziurawka) zaleca się wykonywanie 
wieńców opuszczonych. Dolna powierzchnia wieńca opuszczonego powinna znajdować się 40÷70 mm poniżej dolnej 
powierzchni stropu.  
Wieńce należy betonować równocześnie z betonowaniem stropu, zwracając szczególną uwagę na staranne wypełnienie 
mieszanką betonową wszystkich przestrzeni, w tym miejsc pod belkami w wieńcach opuszczonych. 
Żebra rozdzielcze 
W stropach o rozpiętości powyżej 4,0 m należy stosować żebra rozdzielcze. Jeżeli rozpiętość stropu jest mniejsza niż 6,0 m 
stosuje się co najmniej jedno żebro rozdzielcze zaprojektowane w pobliżu środka rozpiętości stropu. Przy rozpiętości stropu 
większej niż 6,0 m stosuje się co najmniej dwa żebra rozdzielcze, przy czym odległość między podporami stałymi i żebrami oraz 
między żebrami powinna wynosić około 1/3 rozpiętości stropu. Szerokość żebra rozdzielczego powinna wynosić 70 ÷ 100 mm, a 
wysokość powinna być równa wysokości stropu.  
Zbrojenie żebra rozdzielczego powinny stanowić dwa pręty (jeden górą, jeden dołem) o średnicy nie mniejszej niż Ø12, 
połączone strzemionami Ø4,5, rozstawionymi co 0,6 m. Pręty zbrojenia żeber rozdzielczych powinny być zakotwione w wieńcach 
lub podciągach prostopadłych do tych żeber, na długości minimum 0,5 m.  
Żebra pod ściankami działowymi. 
Pod ściankami działowymi, usytuowanymi równolegle do belek stropowych, należy wykonać wzmocnione żebra stropowe. 
Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie dwóch belek kratownicowych obok siebie lub – jeżeli zachodzi 
taka potrzeba – przez wykonanie w stropie belki żelbetowej, ze zbrojeniem według obliczeń statycznych.  
Betonowanie stropu 
Żebra pomiędzy pustakami oraz płytę nad pustakami grubości 30 mm w stropach TERIVA 4,0/1  lub 40 mm w pozostałych 
rodzajach stropów należy wykonać z betonu klasy nie niższej niż B20, odpowiadającemu wymaganiom PN-88/B-06250 lub 
C20/25, odpowiadającemu wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno być nie większe niż 10 mm.  Do 
betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek (na podporach stałych i montażowych) oraz pustaków, a także po 
zmontowaniu zbrojenia wieńców, żeber i ułożeniu zbrojenia podporowego oraz sprawdzeniu poprawności wykonania wszystkich 
czynności. Bezpośrednio przed betonowaniem ze stropu należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy 
(pustaki i belki) polać wodą. Betonowanie stropu należy wykonywać posuwając się stopniowo w kierunku prostopadłym do belek. 
Jeżeli beton podawany jest przy pomocy pompy, to należy rozprowadzać go równomiernie po powierzchni stropu, nie 
dopuszczając do jego miejscowego gromadzenia.  
 Jeżeli beton podawany jest na strop w sposób obciążający konstrukcję, to poziomy transport betonu po stropie może odbywać 
się taczkami o pojemności najwyżej 0,075 m3 systemem wahadłowym, po sztywnych pomostach ułożonych prostopadle do belek 
stropowych. Pomosty powinny być wykonane z desek grubości co najmniej 38 mm i szerokości minimum 200 mm. Pomosty na 
krawędziach bocznych powinny być obite listwami zabezpieczającymi przed stoczeniem się taczek z pomostu.  
W czasie betonowania należy zwracać szczególną uwagę na dokładne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni 
pomiędzy pustakami, czołami belek ułożonych w jednej linii, w wieńcach i żebrach rozdzielczych, prawidłowe zagęszczenie 
betonu i należytą jego pielęgnację, zwłaszcza w okresie podwyższonej lub obniżonej temperatury powietrza.  
W trakcie betonowania należy pobierać próbki betonu i kontrolować jego jakość zgodnie z PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-
1:2003.  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze 
otoczenia wyższej ni_ +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze 
otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w 
następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia_ wymagania normy PN-B-32250. 
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania 
przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Metody i zakres kontroli 
Kontrola Jakości robót wykonania stropu TERIVA i TERIVA Masterpowinna polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności rozmieszczenia elementów stropu TERIVA i TERIVA Master z dokumentacją 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwienia prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Przepisy związane i obowiązujące 
Należy stosować przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne”. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone (obliczenia statyczne i projektowanie) 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/Ak-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
AT-15-6050/2003 Stalowe druty i pręty do zbrojenia betonu ZEK St35-b-500 i St3SY-b-500 
Inne wymagania: 
Wymagania dotyczące składowania 
Belki należy składować na równym i suchym podłożu, na dwóch podkładach o grubości 80 cm, szerokości 100 mm, ułożonych 
poziomo w odległości około 1/5 długości od jej końców. Następną warstwę belek należy układać na dwóch podkładach 
drewnianych o grubości min. 30 mm i szerokości 80 ÷ 100 mm. Podkładki powinny być ułożone nad podkładkami dolnymi, na 
węzłach pasa górnego dolnej belki. Liczba warstw belek w jednym stosie nie powinna być większa 
niż pięć. W jednym (stosie) mogą być składowane belki tego samego typu i długości. W czasie składowania belki stropowe 
zaleca się zabezpieczać przed opadami atmosferycznymi. Podłoże, na którym są składowane pustaki powinno być równe i 
suche. Pustaki należy składować w stosach o nie więcej niż sześciu warstwach, układając je otworami skierowanymi pionowo. 
Sposób układania powinien zapewniać przewiązywanie pustaków w sąsiednich warstwach. W okresie możliwego występowania 
ujemnych temperatur, pustaki należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi. 
Wymagania dotyczące transportu 
Belki stropowe mogą być transportowane dowolnymi środkami, przy czym sposób ich układania na środkach transportowych 
powinien być analogiczny jak przy składowaniu. Belki powinny wypełniać całą przestrzeń ładunkową środka transportowego i być 
zabezpieczone przed zmianą położenia w czasie transportu. Do podnoszenia i przenoszenia belek należy stosować specjalne 
uchwyty lub zawiesia umożliwiające chwytanie belek w węzłach pasa górnego, w odległości około 1/5 długości belki od jej 
końców. Nie dopuszcza się przenoszenia belek za pręt górny między węzłami. W czasie załadunku i rozładunku nie dopuszcza 
się rzucania belek ani uderzania nimi o inne przedmioty lub przedmiotami o belki. Transport pustaków z miejsca dojrzewania na 
składowisko gotowych wyrobów może odbywać się dopiero po osiągnięciu przez beton co najmniej 80% wytrzymałości 
docelowej, a transport pustaków poza zakład produkcyjny - po osiągnięciu pełnej wytrzymałości docelowej. Na środkach 
transportowych pustaki należy układać otworami pionowo, dłuższym wymiarem w kierunku jazdy. Poszczególne warstwy 
pustaków powinny być przełożone materiałem wyściółkowym o grubości co najmniej 20 mm. Pustaki nie powinny wystawać 
więcej niż 100 mm ponad górne krawędzie ścian środka transportowego. Całość ładunku powinna być zabezpieczona przed 
zmianą położenia w czasie jazdy. Wszelkie uderzenia i rzucanie pustaków przy załadunku i wyładunku są niedopuszczalne. 
Transport mieszanki betonowej należy zapewnić przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Czas transportu i 
wbudowania nie mieszanki nie może przekroczyć: 
- 90 min. przy temperaturze do 15° C 
- 70 min. przy temperaturze około 20 °C 
- 30 min. przy temperaturze 30° C ; powyżej 30° C nie należy betonować. 

Drewniana konstrukcja dachowa 

Rodzaj robót  

Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania 
drewnianej konstrukcji dachu w ramach budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie 
Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów  
Zakres prac 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- wykonanie i montaż więźby drewnianej płatwiowo - kleszczowej 
Używane materiały: 
Drewno lite 
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Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonywane z tarcicy iglastej lub topoli, sortowanej wytrzymałościowo, 
odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy 
stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych. 
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, na przykład dębowego, akacjowego 
lub innego o zbliżonej twardości. 
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym (C24) oraz wartości charakterystycznej według PN-B-
03150:2000 
Wilgotność drewna nie powinna być wyższa niż: 
- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem  
- 23% w konstrukcjach  pracujących na otwartym powietrzu 
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15% 
Łączniki mechaniczne 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do 
drewna, sworzni pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich 
wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 
Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Łączniki metalowe powinny być 
zabezpieczone przed korozją w zależności od klasy użytkowania zgodnie z PN-B-03150:2000. 
Preparaty do zabezpieczania drewna 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną powinny być zgodne z 
wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i 
materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. Konstrukcje 
znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone. Miejsca lub obszary podlegające zabezpieczeniu powinny 
być oznaczone na rysunkach.  

Zasady wykonywania robót  

Montaż konstrukcji dachowej 
Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokumentacją techniczną). 
Elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem 
we wszystkich stadiach ich wykonywania. 
Konstrukcję drewnianą należy montować na stropie żelbetowym. Połączenia elementów drewnianych standardowe, ciesielskie. 
Łączniki stalowe – gwoździe okrągłe. 
Elementy drewniane – słupy, zastrzały, miecze, płatwie, krokwie, kleszcze – należy przygotować na stanowisku roboczym przez 
docięcie na wymaganą długość oraz wykonanie zacięć montażowych. W tym celu należy przygotować szablon więźby. Tak 
przygotowane elementy scalać na stropie w pozycji docelowej. 
Na wieńcach żelbetowych osadzić murłaty drewniane przez nałożenie na kotwy stalowe gwintowane wypuszczone z wieńca i 
dokręcenie nakrętek. Alternatywnie można zastosować jako kotwy pręty stalowe gwintowane wklejane w otwory uprzednio 
wywiercone w wieńcach. Wielkość i rozstaw kotew według projektu technicznego. Wklejanie kotew ściśle według zaleceń 
producenta zastosowanego systemu kotwienia. Należy szczególną uwagę zwrócić na precyzyjne wykonanie otworu o wymaganej 
średnicy i dokładne oczyszczenie otworu z pyłu. Połączenia podłużne belek murłaty wykonać z zakładem o długości 20 cm. 
Metody i zakres kontroli  
Kontrola jakości robót obejmuje: 
- bieżące sprawdzanie prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli 

jakości zastosowanych materiałów i preparatów. 
- badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji 
- na podporach i rozstawu elementów składowych, 
- badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji,  
- sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 
Przepisy związane i obowiązujące: 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
Inne wymagania: 
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Materiały i elementy z drewna powinny być 
składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być 
składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
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składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy 
składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 

Pokrycie dachu dachówką betonową 

Przedmiot robót  

Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania 
pokrycia dachowego z dachówki betonowej  w ramach budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie 
przy ul. Malinie 
Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- mocowanie wysokoparoporzepuszczalnej folii wstępnego krycia i kontrłat 
- wykonanie podkładu pod pokrycie z dachówek z drewnianych łat 
- wykonanie pokrycia dachu z dachówki cementowej typu holenderka 
- wykonanie kalenicy 
- wykonanie krawędzi grzbietowej 
- wykonanie okapu 
- wykonanie szczytu dachu 
Materiały: 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie  
Łaty dachowe 
W przypadku krycia dachów dachówką betonową stosuje sie następujące ołacenia: 
- drewniane (zalecane), łaty powinny odpowiadać normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080. Minimalny przekrój łaty 38x50. łaty 
wymagają pełnej impregnacji, musza posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie. Dopuszczalne są oflisy zwrócone w stronę 
okapu. Nie dopuszcza sie obecności kory. 
Dachówki 
Dachówki oraz uzupełniające wyroby dachowe, które powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 
1304:2002/Ap1:2004, 
Materiały pomocnicze 
- uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 
- gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 
- drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat - powinien być ocynkowany, miękki o średnicy 1,0-1,6 mm, 
- niebetonowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówka takie jak: taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, 
taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,  
- zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta dachówek lub 
odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 
Zasady wykonywania robót 
Układanie membrany dachowej 
Membranę dachową (wysokoparoprzepuszczalna folia wstępnego krycia) przybija sie wstępnie bezpośrednio do krokwi, a 
następnie dociska kontrłatami (łatami wzdłuż krokwi) równolegle lub prostopadle do okapu według potrzeb . W przypadku 
prostopadłego układania zakłady powinno się kleić za pomocą taśm samoprzylepnych. Kolejne pasma układa sie na zakład. 
Ostatnie pasmo układa sie na kalenicy na zakład wielkości min.15 cm, tak aby sama kalenica była przykryta dwa razy. W okapie 
membrana dachowa powinna być przyklejona za pomocą taśmy dwustronnej, tak aby jej brzeg leżał na blasze nadrynnowej lub 
na kapinosie pod rynna i był przykryty pokryciem zasadniczym. W miejscach przejścia przez pokrycie dachu instalacji typu : 
wywietrzniki , odpowietrzniki, anteny itp. należy po nacięciu otworu w membranie w kształcie gwiazdy wywinąć ja ku górze, 
obkleić i uszczelnić wokół taśma samoprzylepna. Można również zastosować specjalne obejmy uszczelniające (np. 
samozaciskowe) . Wokół kominów, wyłazów, okien dachowych itp. należy przykleić membranę za pomocą taśmy dwustronnie 
klejącej , tak aby wywinięte ku górze jej fragmenty tworzyły pas pionowy o wysokości 5 - 15cm. Na zakończenie trzeba zakleić 
szczelnie wszystkie nacięcia na rogach i pęknięcia. Można również dookoła obkleić te elementy taśma samoprzylepna. Na 
narożach (grzbietach) membranę należy ułożyć na zakładkę wychodzącą poza krokiew narożna. Podobnie jak na kalenicy na 
narożu powinny być dwie warstwy membrany. Dla uzyskania szczelnego połączenia wzdłuż koszy, przed ułożeniem 
zasadniczych pasm membrany dachowej trzeba zamocować dodatkowy jej pas. Na niego należy ułożyć pasma membrany 
układane na sąsiadujących połaciach o długości zapewniającej zakład o minimalnej długości 15cm. 
Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką 
Do wykonywania robót pokrywczych dachówka można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych 
(ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane 
po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 
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- deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewów) dachowych, 
- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 
- wykonanie kominów i nasad kominowych, 
- otynkowanie lub spoinowanie kominów, 
- osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez pokrycie dachowe, nie osadzonych 
w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych, 
- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych 
elementach przechodzących przez pokrycie dachowe 
Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek betonowych 
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem 
określonym w dokumentacji projektowej. 
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące: 
- łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może być inny, jeżeli wynikać to będzie z 
obliczeń statycznych, 
- łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 
- łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować sie na krokwiach; 
łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania 
pokrywczego, 
- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekracza 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości dachu, 
- w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38 mm w celu umocowania 
do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 
- wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna być przybita deska środkowa (wzdłuż osi kosza), a po 
obu jej stronach - deski łączone na styk, 
- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę środkową wzdłuż osi 
kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, 
- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne, 
- podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
- płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną na co najmniej 3 
krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do 
spadku. 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówka 
a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoja długością do okapu. 
b) Sznur przeciągnięty miedzy skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek powinien być w 
poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości 
rzędu. 
c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomoc poziomego sznura, nie powinny wykazywać odchyleń od linii sznura 
większych ni_ ±10 mm. 
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. 
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linie prosta a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatanie powinny przekraczać ±10 mm. 
f) Miejsca przecięcia sie grzbietu z kalenica należy zabezpieczyć nakrywa systemowa stosowanego rozwiązania pokrywczego lub 
nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej. 
g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu 
pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod 
dachówkę. 
h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych, masztach itp. powinny 
być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 
Zabezpieczenie dachówek na okapach 
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podłużnymi pasami 
blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20cm, a dolna krawędź dachówki należy zabezpieczyć 
przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapowa. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie 
przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego. 
Równość powierzchni pokrycia 
Dachówki zakładkowe powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3m, przyłożona na każdym rzędzie dachówek 
równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 8mm. 
Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 
Przy pokryciu dachówka zakładkowa styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie 
o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±5 cm przy kryciu dachówką zakładkową. 
Zamocowanie dachówek do łat 
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- w strefach klimatycznych II i lII każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, 
- w strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących wiatrów powinny 
być przymocowane, tak jak dachówki w strefach klimatycznych II i III. Sposób mocowania powinien być określony w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówka opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), 
bądź zgodnie z PN-71/B-10241. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w dokumentacji 
projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką. 
Metody i zakres kontroli 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówka należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane 
do wykonywania robót oraz kontrole i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu. Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w 
zakresie: 
- przekroju i rozstawu łat, 
- poziomu łat, 
- zamocowania łat. 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. Sprawdzenie poziomu łat 
przeprowadza sie przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o długości 3m z poziomicą. Zamocowanie łat sprawdza sie 
poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego. Badania w czasie 
odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót 
pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową): 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podkładu, 
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
Przepisy związane i obowiązujące 
Należy stosować przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne”. 
PN-B-12070:1996. Wyroby budowlane z betonu. Dachówki i gąsiory dachowe cementowe 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesc C: Zabezpieczenia i izolacje. 
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 
Inne wymagania: 
Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. 
Dachówki i kształtki dachowe przechowuje sie na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, utwardzonych, 
oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje sie luzem 
w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje sie ręcznie. Ręczny załadunek zaleca sie prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku 
wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do 
zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty 
słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

Obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne. 

Rodzaj robót  

Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie montażu 
obróbek blacharskich, które zostaną wykonane w ramach budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie 
przy ul. Malinie 
Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów 
Zakres prac: 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk 
Materiały: 
- blacha tytan-cynk 
- parapety zewnętrzne z blachy stalowej, powlekane 
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Zasady wykonywania robót  
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię 
elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obróbki 
blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac 
należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki 
bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami 
wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm 
uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 
Łączenie elementów blach metodą na rąbek stojący  pojedynczo zaginany. Obróbki blacharskie muszą wystawać poza lico 
ściany 5cm. Krawędziaki drewniane powinny być sztywno zamocowane, zachowując liniowość na połączeniach. Łączenie blachy 
pasa nadrynnowego na rąbek leżący. Blacha powinna być wyprowadzona do osi rynny. Blacha w trakcie montażu powinna 
posiadać temperaturą około 100 C (minimalnie 40C). 
Montaż parapetów zewnętrznych 
- przy montażu parapetów zewnętrznych bezwzględnie przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta  
- podłoże na którym ma być zamontowany parapet powinno być suche, czyste i trwałe 
- przy doborze szerokości parapetów należy odpowiednio zwiększyć ich szerokość aby uwzględnić ocieplenie budynku wełna 

mineralną  
- parapety zewnętrzne montować ze spadkiem min. 5% w sposób zapewniający trwałość i szczelność 
- parapety mocuje się za pomocą śrub rozmieszczonych co 30cm. 
- parapet zewnętrzny powinien być podsunięty pod ramę okna.  
- parapet powinien być zamontowany w sposób gwarantujący odpływ wody na zewnątrz otworu okiennego.  
- parapety dla zespołów okien tworzących pasma na poszczególnych piętrach powinny być usytuowane na tej samej linii i na 

jednej wysokości 
- z powodu rozszerzalności termicznej przy parapetach aluminiowych należy pozostawić szczeliny dylatacyjne po 5mm z 

każdej strony oraz przy śrubach   
- parapety powinny wystawać poza lico ściany 3-4 cm.  
Metody i zakres kontroli  
Kontrola obróbek blacharskich i rur spustowych obejmuje: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
- sprawdzenie mocowania elementów do konstrukcji 
- sprawdzenie szczelności połączeń rynien z rurami spustowymi 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi 
Kontroli przy montażu parapetów powinno podlegać: 
- stabilność zamocowania parapetów 
- odpowiednie spadki  
- wykonanie poszczególnych detali połączeń i uszczelnień 
- wygląd zewnętrzny parapetu  
Przepisy związane i obowiązujące 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi  ST. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 
PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy 
odbiorze.” 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcja producenta. 
Inne wymagania: 
Prefabrykowane elementy obróbek blacharskich można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Blacha tytanowo-cynkowa powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu 
powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego 
kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. 
Unikać należy: 
- przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
- przekroczenia punktu rosy, 
- składowania na wilgotnym podłożu, 
- transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
- zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 
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Stolarka okienna i drzwiowa 

Rodzaj robót  

Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie montażu 
stolarki okiennej i drzwiowej w ramach budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie 
Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów 
Zakres prac: 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 
- montaż okien z PCV  
- montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu 
Materiały: 
- drzwi drewniane płytowe  z ościeżnicą regulowaną 
- drzwi stalowe 
- okna PCV, 5-cio komorowe, wyposażone w nawiewniki higrosterowalne 
- parapety wewnętrzne (konglomerat) 
Drzwi wejściowe do mieszkań (32dB) wyposażyć w wizjery, wkładkę patentową, część drzwi wyposażyć w pochwyt dla 
inwalidów. Drzwi wewnątrzlokalowe, bezzamkowe, płytowe. 
Wszelkie materiały i elementy wykorzystywane do montażu stolarki powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie 
Zasady wykonywania robót  
Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 
Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie wytrzymałości i trwałości (np. ciężar skrzydła i 
obciążenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnętrznych równie; wymagania dotyczące szczelności i izolacyjności jak przy 
wprawianiu okien oraz wszelkie zalecenia producenta. Wymiary drzwi są określone jako wymiary światła ościeżnicy; przy 
ustalaniu światła ościeża należy brać pod uwagę zarówno wymiary przekroju elementów ościeżnicy, jak i wymiary luzu na 
wbudowanie. W wysokości ościeża powinien być uwzględniony poziom posadzki (podłogi) wykończonej ostatecznie i ewentualne 
ukształtowanie progu, ponieważ tylko niektóre rodzaje skrzydeł drzwiowych można odciąć od dołu i tylko niektóre maja 
konstrukcyjnie założona możliwość regulacji wysokości (rozsuwane kasetony). Ościeżnice osadza się w ościeża nieotynkowane z 
przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprożu po 1-1.5cm. Ościeżnice regulowane, obejmujące grubość ściany 
osadza się po wykonaniu tynków lub innego wykończenie na płaszczyznach ścian, ościeże może pozostać nieotynkowane. 
Ościeżnice stalowe mogą być dostosowane do różnych sposobów wbudowania w czasie wznoszenia ścian, w uprzednio 
wykonane ościeże z zamocowaniem na zaprawę cementową w gniazdach w ościeżu kotew przyspawanych do ościeżnicy na 
tuleje rozpierane lub śruby. Do zamocowania ościeżnice powinny być ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności ramy. 
Liczba i rozstaw punktów mocowania ościeżnic stalowych są określone w aprobatach technicznych . Zwykle są to 3 punkty 
mocowania na wysokości stojaków. Ościeżnice szerokości większej niż 1m należy mocować równie w nadprożu, rozstaw 
punktów mocowania powinien wynosić około 75cm. Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnętrznych wejściowych do budynków 
powinny być uszczelnione wg zasad przewidzianych dla drzwi. Przy montażu drzwi przeciwpożarowych luz na wbudowanie 
powinien być szczelnie wypełniony np wełna mineralna niepalna o gęstości min. 60 kg/m3 Drzwi wewnętrzne uszczelnia się 
rozprężną pianką poliuretanową, wełna mineralna lub wata szklana Przy drzwiach o zwiększonej izolacyjności akustycznej 
uszczelnienie nie powinno pogarszać parametrów ustalonych dla drzwi. Oczyścić i wyrównać krawędzie i powierzchnie otworu. 
Ustawić wstępnie ościeżnicę w wybranym miejscu światła przygotowanego w ścianie otworu i unieruchomić - przy ościeżnicach 
metalowych rozstrzygnąć potrzebę usunięcia lub nie dolnej poprzeczki stabilizującej na czas transportu. Wyznaczyć poziom 
podłogi i dopasować do niego poziom dolnej krawędzi skrzydła, skorygować błędy wstępnego ustawienia ościeżnicy w otworze i 
ostatecznie ją unieruchomić stosując kliny montażowe. Sprawdzić i ewentualnie doregulować klinami pion ramienia ościeżnicy 
uzbrojonego w zawiasy, po sprawdzeniu jego prawidłowości zakotwić ostatecznie ramię w murze. Sprawdzić jak zamyka i otwiera 
się skrzydło w ościeżnicy - w zależności od sytuacji dokonać stosownych regulacji skrzydła względem ościeżnicy lub jeśli jest 
taka potrzeba niezakotwionego ramienia ościeżnicy względem skrzydła i otworu w murze. Sprawdzić jak zamyka i otwiera się 
skrzydło w ościeżnicy - w zależności od sytuacji dokonać stosownych regulacji skrzydła względem ościeżnicy lub jeśli jest taka 
potrzeba niezakotwionego ramienia ościeżnicy względem skrzydła i otworu w murze. Ostatecznie zakotwić ramię ościeżnicy w 
murze. Wypełnić szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem za pomocą poliuretanowej pianki montażowej. 
Montaż okien z PCV 
Okna powinny być wbudowane w ściany zewnętrzne w taki sposób, aby nadawały się do eksploatacji i były bezpieczne oraz bez 
przeszkód użytkowane. Do poprawnego wykonania montażu niezbędne jest spełnienie wymagań odnośnie prawidłowego 
usytuowania okna w ścianie, zamocowania i uszczelnienia. Przy określaniu miejsca usytuowania okna w grubości ściany istotne 
znaczenie ma ukształtowanie ościeża oraz konstrukcja ściany, z uwagi na przebieg izoterm w ścianie Na krawędzi ościeża 
ciągłość ściany jest przerwana, a dołączone do niej okno ma kilkakrotnie mniejsza grubość niż ściana. Temperatura na 
wewnętrznej płaszczyźnie ościeża przy ościeżnicy jest znacznie niższa i może się okazać temperatura punktu rosy w pewnych 
warunkach cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniu. Usytuowanie okna w grubości ściany oraz uszczelnienie połączenia 
powinno umożliwić utrzymanie na wewnętrznych powierzchniach ościeża temperatury wyższej od punktu rosy powietrza w 
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pomieszczeniu. Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za pomocą 
klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu 
w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprożu, a w ościeżu z węgarkiem również luz przy 
płaszczyźnie węgarka Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach podporowych które zostaną na stałe 
Przy posadowieniu okna na nieprzesklepionej warstwie izolacji termicznej w ścianach warstwowych podparcie progu powinny 
stanowić konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w 
ościeżu) powinny być rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. Rozstaw 
kotew powinien być nie większy niż 0,75m w drzwiach i 1,0m w oknach. W ścianach grubych jeden koniec kotwy powinien być 
rozcięty i rozgięty tak, aby końce rozgięcia znajdowały się w spoinie pionowej muru w odległości 3/4 lub 1 cegły od krawędzi 
ościeżnicy. Drugi koniec kotwy powinien być umocowany w ościeżnicy według wskazań dostawcy systemu. Dopuszcza się także 
montaż za pomocą systemowych łączników. Z uwagi na konstrukcje ściany kotwy mogą być używane do wszystkich rodzajów 
ścian, natomiast tuleje rozpierane i wkręty mogą być stosowane do ścian szczelinowych, w których ościeżnica jest osadzona w 
strefie izolacji termicznej. Rodzaj łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi 
bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien. Niezależnie od rodzaju, wszystkie łączniki musza 
być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości 1,5mm, kształt części połączeniowej z 
ościeżnica trzeba dostosować do jej profilu. Kotwy mocuje się w określonych rozstawach na obwodzie ościeżnicy (wczepia się w 
profil lub przykręca wkrętami) przed jej wstawieniem w ościeże. Drugi koniec kotwy przytwierdza się do muru kołkami 
rozporowymi lub specjalnymi wkrętami. Mocowanie ościeżnic na wkręty lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia elementów 
ościeżnic. Przy wierceniu otworów i dokręcaniu wkrętów lub śrub należy stosować pomocnicze kliny zabezpieczające przed 
przesunięciem ościeżnicy lub wygięciem mocowanego elementu Długość tulei i wkrętów powinna być tak dobrana, aby 
uwzględniając szerokość mocowanego elementu i luz, uzyskać niezbędne ich zagłębienie w ścianie Wielkość tego zagłębienia 
zależy od materiału ściany i typu zastosowanego łącznika i jest określona przez producenta łączników. Orientacyjnie, minimalne 
zagłębienie w betonie wynosi 30mm. a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60mm. Te same zasady powinny być stosowane przy 
mocowaniu kotew do muru Przy łączeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w zestawy stykające się elementy ościeżnic łączy się 
na wkręty lub śruby w rozstawach jak przy łączeniu z murem. W styki ościeżnic powinny być wstawione łączniki przewidziane do 
konkretnego systemu okien Przy tworzeniu zestawów okien z PVC i aluminium o dużych gabarytach powinny być stosowane, 
zgodnie z wytycznymi producenta, łączniki umożliwiające kompensacje rozszerzalności liniowej.    
Luz na wbudowanie, czyli szczelinę miedzy ramą ościeżnicy a ościeżem, należy zabezpieczyć stosując tzw. „ciepły montaż”. 
Metoda ta polega na zabezpieczeniu warstwy izolacji termicznej przed czynnikami atmosferycznymi z zewnątrz i wilgotnością z 
wewnątrz pomieszczenia. Dzięki temu połączenie zachowa swoje właściwości termoizolacyjne przez wiele lat użytkowania, a 
warstwa termoizolacyjne nie ulegnie degradacji. Jednocześnie to metoda zwiększa szczelność całego połączenia, chroniąc 
budynek przed przemarzaniem, przedmuchami i mostkami termicznymi. Najważniejszą zasadą metody ciepłego montażu jest 
„szczelniej od wewnątrz”. Ponieważ powietrze z pomieszczenia zawiera dużo więcej wody niż powietrze z zewnątrz, warstwa ta 
musi być paroszczelna. Z kolei od zewnątrz stosować należy materiały przepuszczające parę. Takie rozwiązanie umożliwia 
kontrolowane wietrzenie całej spoiny, nie pozwalając jednocześnie na przenikanie czynników atmosferycznych i wdmuchiwanie 
zimnego powietrza do warstwy termoizolacyjnej. 
Wykonanie uszczelnienia na zasadzie „ciepłego montażu” należy przeprowadzić w następującej kolejności: 
1. Przygotowanie podłoża 
Otwór okienny (ościeże) musi być równy i stabilny, aby możliwe było prawidłowe ułożenie taśm. Nierówne podłoża, np. z 
pustaków ceramicznych, należy wyrównać zaprawą murarską, następnie ustabilizować podkładem gruntującym (np. szybkim 
podkładem – o czasie wysychania ok. pół godziny).  
2. Przyklejanie taśmy do ościeżnicy 
Przykleić taśmę paroszczelną na ościeżnicę od strony wewnętrznej oraz taśmę paroprzepuszczalną  od strony zewnętrznej. W 
narożnikach pozostawić zakład ok. 4 cm, tzw. ucho, skleić taśmę paskiem kleju. 
3. Wypoziomowanie i montaż mechaniczny ościeżnicy w otworze okiennym 
Ustawić ościeżnicę w odpowiednim miejscu otworu, wypoziomować, wypionować i unieruchomić przy pomocy klinów bądź 
klocków z tworzywa sztucznego wskazanych we wcześniejszym akapicie niniejszej specyfikacji. Wykonać mocowanie 
mechaniczne..  
4. Przyklejanie taśmy paroprzepuszczalnej do ościeża na zewnątrz 
Zdjąć osłonkę zabezpieczającą taśmę i przykleić do muru na zagruntowane i suche ościeże. Po delikatnym naciągnięciu folii 
docisnąć pasek butylu gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie. Taśmę należy zabezpieczyć przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych maksymalnie do 3 miesięcy od montażu, w przypadku naklejania do 
zamontowanego wcześniej okna - niezwłocznie. 
5. Wypełnianie szczeliny materiałem termoizolacyjnym 
Szczelina pomiędzy ościeżem a ościeżnicą powinna być całkowicie wypełniona sprężystym materiałem izolacyjnym, 
kompensującym ruchy ościeżnicy, wynikające ze zmiany temperatury i wilgotności otoczenia. Materiał ten powinien zapewnić 
szczelność termiczną i akustyczną. 
6. Przyklejanie taśmy paroszczelnej do ościeża od wewnątrz 
Taśma paroszczelna chroni warstwę termoizolacyjną przed przenikaniem do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku. Zdjąć 
należy osłonkę zabezpieczającą i przykleić taśmę do zagruntowanego i suchego ościeża. Pasek butylu docisnąć gumowym 
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wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie taśmy z murem. Po wyklejeniu taśma powinna przylegać do podłoża na całej 
szerokości. Miejsca łączenia taśm i wystających łączników mechanicznych doszczelnić klejem syntetycznym do do 
paroszczelnych połączeń wszelkiego typu membran i folii paroizolacyjnych. . 
Parapety wewnętrzne 
Parapet powinien być osadzony po uszczelnieniu okna w ościeżu. W oknach z PVC parapet powinien być podsunięty pod próg 
okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny ościeżnicy kształtownik podprogowy. Parapet osadza się na podkładzie wyrównanej 
zaprawy. W zależności od wysięgu parapetu poza lico ściany i wytrzymałości materiału, z jakiego został zrobiony, może wystąpić 
potrzeba podparcia parapetu na wspornikach zamocowanych do konstrukcji ściany. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem 
ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem 
ościeżnicy. 
Metody i zakres kontroli  
Stosować zasady kontroli wg ST „ Wymagania ogólne” oraz wg instrukcji producenta. 
Kontrola jakości drzwi drewnianych: 
- sprawdzenie wymiarów – tolerancja w poziomie i w pionie 5mm 
- sprawdzenie wykonania połączeń  
- sprawdzenie szklenia 
- sprawdzenie uszczelek 
- sprawdzenie stanu powierzchni  
- sprawdzenie barwy powłok 
- sprawdzenie zamontowanych okuć i zamków 
- sprawdzenie certyfikatów i aprobat 
Dostarczone na budowę drzwi powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów elementów, szkła 
oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do 
których mocowane będą drzwi.  
Przepisy związane i obowiązujące 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989  
Należy stosować przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne”. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 15 czerwca 2002r. nr 75, poz. 690) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. z 15 cz 
PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja. 
PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 
PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród 
w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja Właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne.   

Inne wymagania: 

Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych w celu ich zarchiwizowania. 
Dostęp do tych dokumentów ma duże znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. Wyroby należy przechowywać w 
pomieszczeniach suchych, przewiewnych wyposażonych w podłogę. Drzwi układa się na podkładach w stosy, z podziałem na 
typy i wymiary, przy czym miejsca oznakowania wyrobów powinny być łatwo dostępne. Każdą sztukę należy przedzielać 
przekładkami. Zmontowane komplety ościeżnic z drzwiami ustawia się w położeniu pionowym oparte o siebie. Opakowania z folii 
należy zdejmować ze skrzydeł bezpośrednio przed ich zawieszeniem.  Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby 
przed uszkodzeniem uszczelek, okuć i warstw wykończenia powierzchni. Nie wolno składować wyrobów „pod gołym niebem”, w 
miejscach zawilgoconych, bezpośrednio na ziemi.   

Montaż ślusarki drzwiowej i balustrad wewnętrznych 

Rodzaj robót  

Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie montażu 
ślusarki drzwiowej w ramach budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie 
Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów 
Zakres prac: 
- montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych 
- montaż balustrad ze stali nierdzewnej 
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Materiały: 
- drzwi aluminowe oraz stalowe, ciepłe, wyposażone w samozamykacz, szkło bezpieczne P4, wkładka patentowa, niektóre 
wyposażone w pochwyty dla inwalidów. Drzwi stalowe wewnętrzne wyposażone w kratki transferowe. 
- balustrada ze stali nierdzewnej z rury Ø42, Ø12, rk 40x40, rk 20x30, rk 20x40.  
Drzwi zewnętrzne. 
Stolarka drzwiowa aluminiowa zewnętrzna powinna być wykonana z kształtowników ciepłych, natomiast aluminiowa z 
kształtowników zimnych. Kształtowniki powinny posiadać pozytywną opinię (atest) pod względem zdrowotnym, wydany przez 
Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. Stolarka powinna być dopuszczona do stosowania w obiektach budownictwa 
mieszkaniowego i użyteczności publicznej na podstawie dokumentów zgodnego z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881). Skrzydła wyposażone w samozamykacze. 
Okucia budowlane: 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo – 
osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki okiennej wyposażone w okucia, na które nie 
została ustanowiona norma. 
Szkło. 
Szyby zespolone o wartości współczynnika przenikania ciepła K= 1,1 W/m2K, dopuszczane do stosowania w budownictwie, 
zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych. Szyby bezpieczne dwustronne. Szklenie szybą pojedynczą bezpieczną, 
dopuszczane do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych. 
Uszczelki. 
Do uszczelnienia szyb stosować uszczelki z kauczuku etylenowo – propylenowego EPDM spełniającego wymagania norm DIN 
7863. Uszczelki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach 
budowlanych. 
Do wykonania balustrady zastosować kształtowniki otwarte i zamknięte ze stali klasy 1 w gatunku St3SX 
Zasady wykonywania robót  
Wymagania ogólne . 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeży, podłoży 
- możliwość mocowania elementów do ścian, podłoży 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, normami lub instrukcją producenta. Elementy powinny być 
trwale zakotwione w ścianach budynku, podłożu. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów 
pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich . 
Montaż ślusarki aluminiowej 
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże 
należy oczyścić i naprawić. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. Stolarkę i ślusarkę należy 
zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. W sprawdzone i przygotowane ościeże, o 
oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. Ustawienie ślusarki należy 
sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być 
większe niż 2mm na 1m wysokości , 
jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być 
większe niż 2mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Drzwi aluminiowe mocować w ścianach 
za pomocą specjalnych uchwytów ustalających wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te są przytwierdzane do 
ściany wewnętrznej w przypadku murów szczelinowych. Mocowanie do ściany zewnętrznej jest także możliwe ale należy 
wówczas stosować specjalne izolowane elementy kotwiące. Szczelina pomiędzy drzwiami a ściana wypełniana jest materiałem 
uszczelniającym w postaci pianki. Wnęki otworów drzwiowych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po 
zakończeniu tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia połączenia ościeżnicy aluminiowej ze ścianą powinno przypominać 
spoinę trójkątną i zachodzić co najmniej 6mm na ościeżnicę i ścianę. Masa musi zapewniać wodoszczelność. Podczas montażu 
ślusarki w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: Na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co 
najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy punktami 
mocowania wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstaniu odkształceń podczas zamykania. Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb. Producent ślusarki powinien 
dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadra pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do 
przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni 
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lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W 
przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na 
czas robót zabezpieczyć konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnętrzną warstwa licowa należy 
pozostawić szczelinę min.5 mm, która po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczna masa uszczelniającą. Nie wolno 
dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować warstwę 
izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Wyjątek stanowi powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 µm. Ciecia 
elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z 
drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub 
związki fluoru. 
Wykonanie i montaż balustrad 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe 
nierówności zaleca się wyszlifować. Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny 
wystąpić rysy i pęknięcia. Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, 
położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. Rzeczywista grubość spoin może 
być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% - dla spoin czołowych 
o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. 
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi 
elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. Przed 
przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
- odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5 mm 
- strzałka wygięcia słupa h/750 
- wygięcie pochwytu 1/750 
Metody i zakres kontroli  
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia 
antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badan należy 
sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania dla ślusarki stalowej drzwi powinno obejmować kontrolę: 
- zgodności wymiarów 
- jakości materiałów, z których stolarka została wykonana 
- prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
- wodoszczelności przegród. 
Przepisy związane i obowiązujące 
PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni. 
BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. 
Wymagania i badania. 
PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium. 
PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli o dostawy. 
PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Własności mechaniczne. 
PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Tolerancje wymiarów i kształtu 
kształtowników. 
PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
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PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stal konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
Inne wymagania: 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w 
jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem 
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utrata stateczności. 

Maszynowe tynki gipsowe wewnętrzne  

Rodzaj robót  

Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie montażu 
wykonania tynków gipsowych wewnętrznych w ramach budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie 
przy ul. Malinie. 
Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów 
Zakres prac: 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- wykonanie tynków gipsowych grubości 12mm na ścianach i sufitach 
Materiały: 
- gotowa sucha mieszanka tynkarska  
- narożniki tynkarskie 
- woda 
Zasady wykonywania robót  
Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być czyste, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych lub osłabiających wiązanie z podłożem (tłuszcze, 
kleje, pył, kurz, resztki farb i zapraw itp.) oraz suche - wilgotność podłoża nie może przekraczać 3%. Elementy stalowe 
zabezpieczyć antykorozyjnie. Beton oraz powierzchnie gładkie lub o niskiej chłonności (nasiąkliwości) zagruntować. 
Wykonywanie tynku 
Tynk może być przygotowywany w dowolnych mieszarkach i nakładany przy pomocy większości dostępnych agregatów 
tynkarskich. W przypadku małych powierzchni można go wymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego i nakładać 
ręcznie. Nie dodawać więcej wody niż ok. 17l na 30kg suchej mieszanki. Niedopuszczalne jest mieszanie tynku z piaskiem, 
cementem, innymi zaprawami itp. Zaprawę nakładać na ściany warstwą grubości 10-15 mm, na sufity ok. 10 mm (miejscowo min. 
7 mm). Tynk podkładowy: nałożony tynk równać i doprowadzić do płaszczyzny przy użyciu łaty, a po wstępnym stwardnieniu 
zatrzeć na ostro. Tynk gładki: wyrównany i wstępnie stwardniały tynk zwilżyć wodą, „zaszlamować” gąbką, a następnie wygładzić 
pacą stalową (tzw. piórem). W razie konieczności szlamowanie i wygładzanie powtórzyć. Narożniki zewnętrzne należy wzmocnić 
profilami narożnikowymi lub zbrojeniem z siatki. Tynki na sufitach na styku ze ścianami (po obwodzie) oraz na dużych 
powierzchniach muszą być dylatowane np. poprzez przecięcie świeżego tynku kielnią. Podczas nakładania tynku nie dopuszczać 
do przerw w pracy agregatu dłuższych niż 15 minut. Temperatura podłoża, zaprawy i powietrza musi być wyższa niż +5°C. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.  
Metody i zakres kontroli  
Stosować zasady kontroli wg ST „ Wymagania ogólne” oraz wg instrukcji producenta. 
Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoża całej powierzchni. Na powierzchni nie 
mogą występować: 

- trwałe zacieki 
- wykwity  
- wypryski i spęcznienia 
- pęknięcia 
- widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania 
- gładzie z gipsu tynkarskiego powinny być wykonywane z dokładnością taką jak tynki  tradycyjne IV kategorii PN-70/B-

10100 
Przepisy związane i obowiązujące 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989  
Należy stosować przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne”. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
Inne wymagania: 
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Tynki transportować i przechowywać w miejscu chłodnym, nie narażonym na mróz, w zamkniętych pojemnikach Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach 
półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych 

Rodzaj robót  

Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie montażu 
zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych w ramach budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. 
Malinie 
Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów 
Zakres prac: 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych 
Materiały: 
- płyty gipsowo-kartonowe GKB gr. 12,5mm  zgodne z PN-B-79405:1997 
- wodoodporne płyty gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5mm   
- profile i akcesoria do płyt gipsowo-kartonowych posiadające krajową deklarację zgodności 
Wszelkie materiały do wykonania zabudowy płyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Zasady wykonywania robót  
Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych 
Przebieg ściany wyznacza się na podłodze za pomocą sznura lub liniału, zaznaczając ewentualne otwory drzwiowe. Następnie 
nanosi się przebieg ściany za pomocą poziomicy i łaty na otaczające ściany i stropy. Przy ścianach wyższych niż 3m do 
wyznaczania pionu należy użyć niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, ponieważ poziomica nie daje 
dostatecznej dokładności pomiaru. Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych 
elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100cm. Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie 
profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą. Profile słupkowe CW muszą wchodzić w górny profil 
UW na głębokość co najmniej 1,5cm. Profil CW słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile 
słupkowe rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. Profili CW nie mocuje się 
do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania 
płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30cm. Jeżeli tak nie jest, 
należy wszystkie profile przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem. 
Pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120cm. Odstęp między wkrętami powinien 
wynosić 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75cm. Przy 
mocowaniu płyty koryguje się położenie profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok.10mm. U góry 
należy pozostawić 5mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie 
szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 
60cm w stosunku do pierwszej warstwy. Po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji 
(elektrycznej lub sanitarnej), należy umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. 
Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci maty zabezpiecza się przed 
osunięciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub długich wkrętach wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony 
ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 60cm (lub mniej w przypadku przesunięcia profili), aby wzajemne 
przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe odległości między profilami CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje 
ostateczną stabilność. W przypadku ścian wysokich (od 6 do 10m) płytowanie należy prowadzić jednocześnie po obu stronach 
ściany, aby nie uległa ona deformacji podczas montażu. Jeżeli wysokość ściany jest większa niż długość płyty, sztukowanie płyty 
należy prowadzić naprzemiennie u góry i dołu ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30cm. 
Zgodnie z AT-15-4452/2000 oraz AT-15-4679/2000, w przypadku gdy: 
- szerokość otworu drzwiowego >90cm lub 
- wysokość ściany > 2,6m lub 
- masa skrzydła drzwi > 25kg, 
ościeżnice drzwiowe należy montować na konstrukcji ze specjalnych profili ościeżnicowych UA. Profile ościeżnicowe UA łączy się 
na kołki rozporowe za pomocą specjalnych łączników kątowych do podłoża, przy czym - w celu uzyskania solidnego połączenia, 
nie należy wstawiać ich w profile poziome UW. Dwa rzędy podłużnych otworów w profilach UA i kątownikach połączeniowych 
umożliwiają skompensowanie niewielkich tolerancji wysokości pomieszczenia oraz przeniesienie niewielkich ugięć stropu. Nad 
otworem drzwiowym należy zamontować w charakterze nadproża - profil UW. Spoiny płyt po obu stronach ściany muszą być 
zawsze przesunięte względem siebie, a nad otworem drzwiowym spoina nie może wypaść bliżej niż 15cm od słupka drzwiowego. 
Aby to osiągnąć, należy w profil nadproża drzwi wstawić dwa dodatkowe profile słupkowe, odsunięte o minimum 15cm od profili 
ościeżnicowych. W przypadku opłytowania dwuwarstwowego należy przesunąć spoiny drugiej warstwy płyt względem spoin 
pierwszej warstwy. Opłytowanie należy przykręcać do profili UA samogwintującymi wkrętami. 



                                KKKKKKKKAAAAAAAALLLLLLLLDDDDDDDDOOOOOOOO                        AGENCJA BUDOWLANA 

 

PTBS Pleszew, ul. Malinie 33  STWiOR 

Przy jednoczesnym spełnieniu poniższych warunków tj: 
- wysokości ściany do 2,60m, 
- szerokości otworu drzwiowego do 0,90m, 
- masa skrzydła drzwi do 25 kg, 
ościeżnice drzwiowe mogą być mocowane do normalnych profili CW (grubość blachy 0,6mm) jeżeli drzwi nie będą zbyt 
intensywnie eksploatowane. Profile poziome UW muszą być po obu stronach otworu drzwiowego zamocowane dwoma kołkami 
rozporowymi do podłoża. Drzwi z wymaganiami przeciwpożarowymi powinny posiadać odpowiedni atest. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na to, aby drzwi były atestowane z przeznaczeniem do montażu w ścianach działowych gipsowo - 
kartonowych. W zakresie montażu należy ściśle przestrzegać danych zawartych w ateście. Dotyczy to także specjalnych 
szczegółów montażu, danych dotyczących wymiarów minimalnych i maksymalnych ścian, w które mają być montowane takie 
drzwi. 
Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydraulicznych należy pamiętać, że wewnątrz profili można prowadzić jedynie 
cienkie rurki o średnicy nie większej niż połowa szerokości profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych należy 
zastosować specjalną konstrukcję tzw. ściankę instalacyjną. Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 50, dzięki 
czemu minimalizuje się niezbędną grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu stron 
łączone są poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. 
Zasadniczo stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciążeń z urządzeń 
sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. Od strony pomieszczeń o 
podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować płyty GKBI w obydwu warstwach. Przy montażu urządzeń sanitarnych 
należy stosować specjalne stelaże montażowe, które przejmują dużą część obciążeń zmniejszając odkształcenia ściany. Stelaże 
montuje się do konstrukcji nośnej ściany, a po zapłytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) można przystąpić do montażu 
instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i uchwytów z podkładkami z gumy zmniejsza przenoszenie 
dźwięków od armatury. Rury z zimną wodą muszą być zaizolowane dla uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny 
mineralnej zalecane jest też na całej powierzchni wewnętrznej, po obu stronach ściany instalacyjnej. 
Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych 
Uchwyty do konstrukcji mocuje się do boku elementów konstrukcji dachu (krokwie, jętki, kleszcze, itp.) za pomocą dwóch 
wkrętów. Maksymalne wysunięcie uchwytu poza płaszczyznę czołową płatwi (przy zastosowaniu uchwytu o długości 17cm) 
wynosi 14cm, umożliwiając zastosowanie zawsze dostatecznej grubości ocieplenia. Rozstaw profili określony jest w zależności 
od grubości zastosowanej płyty i wymaganej ognioodporności  Skrajne profile mogą być oddalone od brzegu płaszczyzny 
maksymalnie o 10-15cm (zalecana mniejsza wartość). Montaż rozpoczyna się od skrajnych profili (górnego i dolnego) 
mocowanych możliwie blisko krawędzi połaci. Przestrzeń pomiędzy profilami skrajnymi należy podzielić na tyle odcinków, aby 
odległości pomiędzy poszczególnymi profilami nie przekraczały dopuszczalnych. W pewnych przypadkach np. przy naświetlach 
połaciowych, zaistnieć może potrzeba przesunięcia niektórych profili, co jest możliwe pod warunkiem nie przekraczania 
maksymalnych rozstawów. Wszystkie profile na połaci powinny wyznaczać jedną płaszczyznę. Dla ułatwienia pracy, uchwyty 
można początkowo mocować jednym wkrętem. Po sprawdzeniu ustawienia za pomocą długiej łaty i ewentualnych poprawkach, 
mocuje się je ostatecznie.  
Układanie maty izolacyjnej należy przeprowadzać bardzo starannie i szczelnie. Przycięte odcinki powinny być o około 2cm 
szersze, aby mogły się dobrze zakleszczyć. Pozostawienie szczelin między płytami izolacyjnymi powoduje powstanie mostków 
termicznych i może doprowadzić nawet do zawilgocenia płyt gipsowo-kartonowych przy niskich temperaturach zewnętrznych, 
mimo prawidłowo zamontowanej i szczelnej paroizolacji.  Ułożoną izolację podtrzymuje się wpinanymi profilami nośnymi. Z reguły 
nie ma potrzeby dodatkowego mocowania ocieplenia. Aby ułatwić układanie mat izolacyjnych zamocowane profile po 
sprawdzeniu ustawienia należy wypiąć z uchwytów. 
Paroizolacja, którą należy zamontować po wewnętrznej stronie ocieplenia przyklejana jest do profili za pomocą kawałków taśmy 
dwustronnie klejącej. Rozwiązanie to nie powoduje dziurawienia folii i zmniejsza niebezpieczeństwo jej rozdarcia podczas 
montażu. W pomieszczeniach wilgotnych jak łazienki, kuchnie czy pralnie, połączenia między pasami paroizolacji należy zakleić 
specjalną taśmą oferowaną w tym celu przez producentów folii. Połączenie folii z otaczającymi ścianami należy również wykonać 
bardzo starannie Zastosowanie jako paroizolacji folii budowlanej czy ogrodniczej jest niedopuszczalne ze względu na ich zbyt 
małą trwałość.  
Płytowanie poprzeczne zapewnia możliwość prawidłowego rozstawienia profili na wszystkich płaszczyznach, jak i większą 
sztywność zabudowy. W tym wypadku połączenia poprzeczne (tzw. krawędzie cięte) wzmacniane są profilami. Przy 
rozplanowaniu ułożenia płyt należy uważać, aby nie powstawały fugi krzyżowe. Przesunięcia poprzecznych krawędzi płyt muszą 
wynosić minimum jedną odległość między profilami. Spoiny wzdłużne na sąsiednich płaszczyznach muszą być przesunięte 
względem siebie minimum o 50cm. Aby uzyskać odpowiednie połączenia sufitu ze skosem dachowym szczelina między płytami 
na załamaniu nie może być większa niż 1cm. Dokładne pasowanie do siebie płyt na połączeniu nie jest korzystne, gdyż wymaga 
późniejszego powiększania szczeliny przy szpachlowaniu. Rozstaw wkrętów na skosach dachowych wynosi maksymalnie 15cm. 
UWAGA! 
W pomieszczeniach wilgotnych należy bezwzględnie zastosować płyty wodoodporne GKBI gr. 12,5mm. 
Metody i zakres kontroli  
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do 
których będą mocowane sufity podwieszone. 
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Odbiór materiału 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt  
- narożniki i krawędzie 
- wymiary 
- wilgotność i nasiąkliwość  
Dostarczone na budowę elementy sufitów podwieszonych powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy, 
zgodności typów i rozmiarów elementów rusztu oraz ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i 
akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić m.in.: 
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych 
- podstawowe wymiary geometryczne 
- prawidłowe ułożenie płyt na ruszcie stalowym. 
- należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych. 
Przepisy związane i obowiązujące 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989  
Należy stosować przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne”. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-B-79405:1997 Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-92/B-01302 Gips. Anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-86/B-04360 Spoiwa gipsowe. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-EN 1362:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej. 
Inne wymagania: 
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. 
Przechowywanie płyt powinno być zgodne z wymaganiami podanymi przez producenta. Płyty powinny być pakowane w formie 
stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze 
stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w 
pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania - do 
pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  
Podczas transportu materiały powinny być przewożone w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczone przed opadami 
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi (wgniecenia płyt, uszkodzenia krawędzi i naroży oraz uszkodzenia elementów 
konstrukcyjnych) dyskwalifikującymi materiał przed wykorzystaniem. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych 
zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000m2 płyt o grubości 
12,5mm lub około 2400m2 o grubości 9,5mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 

Roboty posadzkarskie  

Rodzaj robót  

Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania robót posadzkarskich w ramach budowy 
zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie. 
Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów 
Zakres prac: 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- wykonanie izolacji z folii PE 
- wykonanie izolacji akustycznej na stropie ze styropianu  
- wykonanie podkładu cementowego pod posadzki 
- wykonanie posadzki z płytek gressowych (kl.schodowe, korytarze, kotłownie, pom. gospodarcze, węzeł TT) wraz z  cokolikami  
Materiały: 
- izolacja ze styropianu  
- folia PE 
- płytki gressowe 
- cement 
- woda  
- kruszywo 
- zaprawa cienkowarstwowa do płytek 
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- masa samopoziomująca 
Wszelkie materiały do wykonania posadzek powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Zasady wykonywania robót  
Wykonanie izolacji posadzek na gruncie styropianem  
Płyty izolacyjne bezpośrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji powinny mieć temperaturę zbliżoną do temperatury 
zabezpieczonego podłoża nie niższą niż 10 C. Przygotowanie wyrobów do wykonania izolacji obejmuje oczyszczenie, odpylenie 
płyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podłoża, ewentualne przycięcie do odpowiednich wymiarów. 
Izolacje podłogowe należy wykonywać na prawidłowo przygotowanych podłożach. Podłoże pod izolację cieplną powinno 
wykazywać wilgotność nie większą niż 3%, a dopuszczalne zagłębienie w powierzchni podłoża nie powinny przekraczać 5mm. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonywania izolacji podłogowych: 
- temperatura powietrza podczas prac zabezpieczających powinna wynosić od 5C do 25C  
- izolacje cieplne w czasie wbudowywania należy chronić przed zawilgoceniem 
- izolacja cieplna w konstrukcji podłogi powinna być ułożona szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków 
termicznych 
- izolacje układane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną 
- niedopuszczalne jest występowanie ubytków w warstwie izolacyjnej   
Wykonanie izolacji akustycznej na stropie styropianem  
Płyty izolacji akustycznej bezpośrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji powinny mieć temperaturę zbliżoną do 
temperatury zabezpieczonego podłoża nie niższą niż 10 C. Przygotowanie wyrobów do wykonania izolacji obejmuje 
oczyszczenie, odpylenie płyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podłoża, ewentualne przycięcie do odpowiednich wymiarów. 
Izolacje podłogowe należy wykonywać na prawidłowo przygotowanych podłożach. Podłoże pod izolację cieplną powinno 
wykazywać wilgotność nie większą niż 3%, a dopuszczalne zagłębienie w powierzchni podłoża nie powinny przekraczać 5mm. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonywania izolacji podłogowych: 
- temperatura powietrza podczas prac zabezpieczających powinna wynosić od 5C do 25C  
- izolacje przeciwdźwiękowe w czasie wbudowywania należy chronić przed zawilgoceniem 
- izolacja przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułożona szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się 
mostków termicznych 
- izolacje układane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną 
- niedopuszczalne jest występowanie ubytków w warstwie izolacyjnej    
 Wykonanie podkładu cementowego 
Podkłady cementowe powinny być wykonane zgodnie z projektem. Grubość podkładu pływającego na izolacji przeciwdźwiękowej 
lub cieplnej z materiału ściśliwego nie powinna być mniejsza niż 40mm. W podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane 
szczegóły np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoły, spadki. Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w 
miejscach dylatacji całego budynku, wzdłuż osi łupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie 
różniących się obciążeniach. Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 
dni po wykonaniu podkładu powinna być wyższa niż 5 C. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po jej przygotowaniu, 
między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczenia powierzchni podkładu. W świeżym podkładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na 
głębokości od 1/3  do 1/2 grubości podkładu. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany. Podkład powinien 
mieć równą powierzchnię, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub zgodną z zaprojektowanym spadkiem. Powierzchnia podkładu 
sprawdzana 2-metrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 3mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczać 2mm/m i 5mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. 
Posadzki z płytek ceramicznych 
Przystąpienie do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy 

to instalacji podpodłogowych), 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.  

Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku tj. po 
upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w 
temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny i 
okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
Podłoża pod posadzki z płytek ceramicznych 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 40mm. Podkłady z zaprawy 
cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
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- podkłady związane z podłożem - 25 mm 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych 
wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W 
podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz 
budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10m, a maksymalna długość boku nie większą niż 3,5m. Dla 
poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym 
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. Dużym ułatwieniem przy 
wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy 
(„wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga wykładzina zawierającą określone w dokumentacji wzory lub składającą się z różnego rodzaju i wielkości 
płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja 
(zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawiona 
pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielko zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 
65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożoną warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu 
około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i 
wynosi średnio około 6-8mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla 
uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na 
szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". 
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej 
powinna pod cała powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnią powierzchnie 
przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na 
podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z 
płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek 
można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta 
w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
woda mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny paca gumowa. 
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 
zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem 
i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbką. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla 
podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
 
Metody i zakres kontroli  
Kontrola podkładu pod posadzki: 

- sprawdzenie wizualne powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, 
czystości i zawilgocenia 

- sprawdzenie równości podkładu 
- sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego 
- sprawdzenie wykonania szczegółów w podkładzie – szczelin  dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
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- sprawdzenie wytrzymałości zaprawy z której podkład został wykonany 
Kontrola materiału posadzki z płytek: 

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia 

Odbiór techniczny posadzki z płytek ceramicznych obejmuje: 
- sprawdzenie prawidłowości jej powierzchni (powierzchnia powinna być równa i tworzyć płaszczyznę, dopuszczalna odchyłka 

to 2mm na 2m, krawędzie płytek powinny tworzyć linie proste wzajemnie prostopadłe) 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (okładzina powinna być wykonana z materiałów dobranych co do kształtu, wymiarów, 

gatunku oraz jednolitości odcienia barwy] 
- sprawdzenie prawidłowości zamocowania materiałów do podłoża (materiały okładzinowe powinny być trwale zamocowane 

do podłoża) 
Przepisy związane i obowiązujące 
PN-EN 14411: Płytki i płyty ceramiczne. Definicje klasyfikacja, charakterystyki i oznakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-B-20132:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (EPS). Zasady stosowania. 
PN-EN-13163 :2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja. 
Inne wymagania: 
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu 
samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów okładzinowych na budowie musi być w 
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Roboty malarskie 

Rodzaj robót  

Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania i odbioru robót  malarskich w ramach 
budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie. 
Zakres prac: 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 

- przygotowanie podłoża  
- szpachlowanie powierzchni ścian i sufitów 
- gruntowanie powierzchni 
- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi 

Materiały: 
- farby emulsyjne do wnętrz  
- gips szpachlowy 
- farby akrylowe 
- farby emulsyjne 
- materiały pomocnicze 

Wszelkie materiały do wykonania powłok malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Zasady wykonywania robót  
Przygotowanie podłoża 
Nowe tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte 
przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone. 
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane . 
Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi 
Farbę można nanosić za pomocą wałka malarskiego lub pędzla. Świeże tynki malować dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania, 
beton po miesiącu. Przygotować podłoże przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem 
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środka dezynfekującego grzyby i pleśnie Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą. Do 
pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej 
po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest 
niższa niż +5oC i nie wyższa niż +30oC. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. Elementy, które w 
czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 
Metody i zakres kontroli  
Badania powłok z farb należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną 
ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny 
mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. Wszystkie powłoki z farb 
nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność. Badanie warstw 
gruntujących obejmuje sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków, nasiąkliwości, wsiąkliwości, wyschnięcia, 
przyczepności. 
Przepisy związane i obowiązujące 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne” 
Inne wymagania: 
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. 
Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5oC. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-
2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi 

Ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO (styropian) 

Rodzaj robót  
Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych w ramach 
budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie. 
Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów 
Zakres prac: 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 

- przygotowanie podłoża  
- mocowanie płyt styropianowych 
- mocowanie siatki zbrojeniowej 

Materiały: 
- preparaty gruntujące 
- klej do styropianu i siatki z włókna szklanego 
- styropian elewacyjny gr. 15,0 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,032 W/(mK) 
- łączniki mechaniczne 

Wszelkie materiały do wykonania ocieplenia w systemie BSO powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich 
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Zasady wykonywania robót  
Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), 
mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób 
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) 
należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności 
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powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające 
wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków).  
Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego 
powierzchnię. 
Montaż płyt izolacji termicznej. 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 
kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO 
– zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego 
pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Nie należy dopuszczać 
do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy 
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej 
zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po 
zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 
rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 
szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie 
wkręcić lub wbić trzpienie. 
Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki 
i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków 
siatki zbrojącej. 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt 
izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, 
w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być 
całkowicie zakryta zaprawą. 
Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
Warstwa wykończeniowa – tynkowanie ,okładziny i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej 
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i 
poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową.  
Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z 
tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim: 
- kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości 
powierzchni, 
- kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, 
szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i 
połączeń, 
- kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia talerzyków 
(krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
- kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, 
pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. 
Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub 
pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 
- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego 
wymagania), 
- kontroli wykonania warstwy wykończeniowej 

Tynki zewnętrzne i wewnętrzne: cementowe-wapienne i mozaikowe 

Rodzaj robót  

Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania tynków zewnętrznych w ramach budowy 
zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie. 
Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów 
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Zakres prac: 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 

- przygotowanie podłoża  
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych 
- gruntowanie powierzchni 
- tynkowanie ścian zewnętrznych tynkiem cienkowarstwowym 
- wykonanie tynku mozaikowego na cokole budynku 

Materiały: 
- tynk cementowo-wapienny  
- tynk podkładowy 
- tynk mineralny, cienkowarstwowy, typu „baranek” 
- tynk mozaikowy na cokole budynku oraz wewnątrz na klatkach schodowych 

Wszelkie materiały do wykonania tynków zewnętrznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Zasady wykonywania robót  
Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod tynki powinny być równe, mocne, jednorodne równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie pylące, wolne od 
wykwitów, bez rys i pęknięć. Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, ubytki podłoża 
należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich 
aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć zmywając odpowiednimi 
preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne.  
Tynk cementowo-wapienny 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5oC i pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0oC.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od 
rodzaju podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą. Podłoże betonowe pod tynk 
powinno być równe, lecz szorstkie. Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu. Tynk 
dwuwarstwowy powinien być wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki należy uzależnić od rodzaju podłoża. Obrzutkę na 
podłożach z betonu komórkowego i betonów kruszywowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji 
odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. Narzut wierzchni 
powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę 
narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (katII) 
lub na gładko (kat.III). Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. 
Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy cementowo-wapienne: 

- do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10 
- do tynków zewnętrznych 1 : 1,5 : 5 
- do tynków narażonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4 

Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. Gładź na tynkach należy nanosić po 
związaniu narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa stosowana do wykonania gładzi powinna mieć konsystencję 
odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: 

- na tynkach nie narażonych na zawilgocenie 1 : 1 : 4 
- na tynkach narażonych na zawilgocenie 1 : 1 : 2 

Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych kat.III należy stosować do zaprawy drobny piasek przesiany o 
uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie packą. Przy wykonywaniu tynków filcowanych należy gładź po jej 
związaniu pociągnąć rzadką tłustą zaprawą i starannie zatrzeć powierzchnię packą obłożoną filcem. Należy stosować listwy 
tynkarskie narożnikowe, pośrednie i dylatacyjne.  
Tynk cienkowarstwowy na elewacji 
Przed tynkowaniem w ścianie mocuje się haki, które uszczelnia się dookoła  pianką  montażową lub kitem plastycznym. Długość 
elementów mocujących – rynien i rur spustowych trzeba dobrać  tak , aby pomiędzy orynnowaniem a ocieploną ścianą  pozostała 
szczelina minimum 2cm. 
Podłoże pod tynk powinno być stabilne równe oraz nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić 
przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Po ich 
usunięciu zaleca się zagruntować podłoże. Tynk należy nakładać na przygotowane podłoże w postaci warstwy o grubości 
kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i 
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przemieszać. Powstałą powierzchnię zaciera się ruchami okrężnymi przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego, uzyskując żądaną 
fakturę. Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i 
konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię 
możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą "mokre na 
mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego 
połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach 
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w 
okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas 
wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. 
Temperatura podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić od +5°C do +25°C. 
Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po upływie 2÷4 tygodni od zakończenia tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru 
farby).  

Tynk mozaikowy na cokole budynku 
Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność 
masy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku. Po ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoże. 
Nierówności i ubytki wypełnić, stosując np. zaprawę wyrównującą, zaprawę tynkarską lub zaprawę. Przed tynkowaniem, bez 
względu na rodzaj podłoża, należy wykonać technikà malarskà podkład z tynku podkładowego.  Tynk mozaikowy dostarczany 
jest najczęściej w gotowej postaci i konsystencji. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemieszać mieszadłem 
wolnoobrotowym w celu wyrównania konsystencji. Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nałożyć warstwę tynku o 
grubości kruszywa i wygładzać mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Brak 
jednolitej faktury tynku, wynikający z lokalnego nierównomiernego zagładzania, może spowodować powstanie różnic w odcieniu 
koloru na otynkowanej powierzchni. Należy doświadczalnie dla danego typu podłoża i danej pogody ustalić maksymalną 
powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nałożenie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą 
„mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego 
połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod 
rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie 
wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania tynku 
zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej 
wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania tynku może być wydłużony. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. 
temperatura otoczenia powinna wynosić +5°C, a maks. +25°C. 
Uwaga: aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków mozaikowych, należy na jedną 
powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji. 
Metody i zakres kontroli  
Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie: 
- zgodności wykonania tynków z dokumentacja techniczną 
- certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych 
- prawidłowości przygotowania podłoży 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych 
- przyczepności tynku do podłożą 
- grubości tynku 
- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
- wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
Przepisy związane i obowiązujące 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
Inne wymagania: 
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. 
 
 

opracował:   mgr inż. Przemysław Orcholski 



                                KKKKKKKKAAAAAAAALLLLLLLLDDDDDDDDOOOOOOOO                        AGENCJA BUDOWLANA 

 

PTBS Pleszew, ul. Malinie 42  STWiOR 

ROBOTY DROGOWE, UKSZTAŁTOWANIA TERENU I W ZAKRESIE ZIELENI 

Spis treści: 
D.00.00.00 Wymagania ogólne ................................................................................................................................................. 42 
D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych ............................................................................... 52 
D.02.00.00 Roboty ziemne ........................................................................................................................................................ 55 
D.04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ................................................................................ 59 
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ....................................................................... 62 
D.05.01.03 Nawierzchnia żwirowa ............................................................................................................................................ 67 
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ............................................................................................................ 71 
D.08.01.01 Krawężniki betonowe .............................................................................................................................................. 76 
D.08.02.02 Chodniki z betonowej kostki brukowej betonowej .................................................................................................. 79 
D.08.03.01 Obrzeża betonowe` ................................................................................................................................................ 85 
D.09.01.01 Zieleń drogowa ....................................................................................................................................................... 87 
 
D.00.00.00 Wymagania ogólne 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących budowy chodników, dojść pieszych oraz drogi wewnętrznej, miejsc parkingowych i zjazdów do garaży 
w związku z budową zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie  
1.2. Zakres stosowania ST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1  
1.3 Zakres robót objętych ST. 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
D.00.00.00 Wymagania ogólne 
D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 
D.02.00.00 Roboty ziemne 
D.04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające 
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D.05.01.03 Nawierzchnia żwirowa 
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
D.08.01.01 Krawężniki betonowe 
D.08.02.02 Chodniki z betonowej kostki brukowej betonowej 
D.08.03.01 Obrzeża betonowe` 
D.09.01.01 Zieleń drogowa 
1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego 
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł)  
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.3. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i projektantem.  
1.4.4. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielącymi jezdnie.  
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  
1.4.10. Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlega 
potwierdzeniu przez Inspektora. 
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1.4.11./a Laboratorium Zamawiającego - laboratorium sprawdzające odcinki przygotowane do odbioru. Wszystkie wyniki badań 
decydują o jakości Robót. W przypadku wątpliwości Inspektor może zażądać dodatkowych badań wykonanych przez 
specjalistyczne Laboratorium wskazane przez niego, na koszt Wykonawcy. 
1.4.11/b Laboratorium Wykonawcy - Laboratorium zaakceptowane przez Inspektora niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z realizacją Kontraktu. Badania robót zanikających i ulegających zakryciu wykonane w obecności 
Inspektora są wiążące, a w przypadkach spornych mogą być powtórzone przez Laboratorium Zamawiającego, na polecenia 
Inspektora. 
1.4.12. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami, 
zaakceptowana przez Inspektora.  
1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
a) Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych.  
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenia 
naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.  
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże Podbudowa może składać się 
z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać z 
jednej lub dwóch warstw.  
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy, spełniająca obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni 
przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną odsączającą lub 
odcinającą.  
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy 
nawierzchni leżącej powyżej.  
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzania wody przedostającej się do nawierzchni.  
1.4.14. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego.  
1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i 
krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 
środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.17. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.18. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.19. Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.20. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
1.4.22. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja ( 
zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym ) istniejącego połączenia.  
1.4.23. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót.  
1.4.24. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.5. Szczegółowe wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wytyczenia punktów głównych trasy przez uprawnionego geodetę i odpowiedzialność za 
ochronę wytyczonych punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy 
stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  
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W przypadku rozbieżności w ustalaniu poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
1) Dokumentacja Projektowa 
2) Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji robót aż do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem 
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków. dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy.  
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót, będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
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odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenia środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 
terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty 
Rozpoczęcia do Daty potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest zna wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie 
pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do Robót. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą 
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora. Z wyjątkiem 
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzenia 
inspekcji, 
b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub 
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu 
na polecenie Inspektora będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z ich 
dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi przed przystąpieniem do robót 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora.  
Program Zapewnienia Jakości powinien w szczególności zawierać:  
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy, sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,  
- bhp,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku lepiszcza i kruszywa itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
- sposób i procedurę kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzenia i cechowania sprzętu oraz prowadzenia 
Robót,  
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadza pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają normom określającym procedury badań. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i 
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dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i sprawdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek.  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora. 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy, lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy. 
(1) Dziennik Budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami (Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz 29) spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podanie powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania 
się. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr obmiarów . 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do 
Rejestru obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelki dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacja Projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki Obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora. 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu. 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnej korekty i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze końcowym Robót. 
8.4. Odbiór ostateczny Robót 
8.4.1. Zasada odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach 
Wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie 

wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia szczegółowe. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
Ślepego Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i 

demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 

koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp), 
koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Roboty nieprzewidziane 
Roboty nieprzewidziane są to roboty konieczne, które nie można było przewidzieć na etapie projektowania oraz takie, które 
wyniknęły w trakcie realizacji robót. 
W cenie ofertowej należy uwzględnić rezerwę na roboty nieprzewidziane stanowiącą uzgodniony z Zamawiającym procent 
wartości robót podstawowych. 
Cena ofertowa stanowi sumę wartości robót podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane. 
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastąpi po zakończeniu zadania, na podstawie Protokołu Konieczności 
sporządzonego przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół Konieczności 
winien być zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na 
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podstawie kalkulacji w przypadku robót, na które nie ma cen jednostkowych. Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz 
stawek i narzutów załączony do oferty. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty konieczne z rezerwy na roboty nieprzewidziane. 
W przypadku gdy nie wystąpiły roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporządzą Protokół Konieczności o 
braku tych robót, a Cenę Umowną umniejszy się o wartość rezerwy na roboty nieprzewidziane. 
9.4. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt objazdów /przejazdów organizacji ruchu obejmuje: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odp. Instytucjami projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcje tymczasowej nawierzchni ramp, chodników, krawężników, barier oznakowań i drenażu 
• tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
• doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz 
tablicy informacyjnej (M. p. nr 2 1995., poz. 29). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami. 
 
D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w związku z budową zespołu budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich. 
1.3.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c)  wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.3.2 Zakres robót zawartych w projekcie technicznym: 
• roboty pomiarowe liniowe  
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 
1.4.2 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera. 
Ogólne wymagania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.5.1 Wymagania dla robót wymagających zgłoszenia do nadzoru budowlanego remontu: 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować geodezyjne wytyczenie osi drogi, lub obiektu mostowego oraz roboczej sieci znaków 
wysokościowych wykonanych przez geodetę uprawnionego do zakresu odpowiednich prac. Rozpoczęcie robót może nastąpić na 
podstawie wpisu w dzienniku budowy o dokonaniu wytyczenia geodezyjnego obiektu oraz wpisów Kierownika Budowy i Inżyniera. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej poświadczonej w Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjno-Kartograficznej, odbiór następuje po jej dostarczeniu Inżynierowi. Po zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany 
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jest przedstawić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą remontowanego obiektu jeśli powoduje ona zmiany w 
dotychczasowym przestrzennym usytuowaniu elementów zagospodarowania przestrzennego. 
Po zakończeniu budowy, najpóźniej do terminu odbioru ostatecznego kierownik budowy zobowiązany jest do przygotowania 
dokumentacji powykonawczej zgodnie z rozdziałem 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21.02.1995 r. W sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności obowiązujących w 
budownictwie (Dz.U. nr 25, poz. 33). 
Punkty osi drogi winny być stabilizowane w sposób trwały dostosowany do specyfiki obiektu i zabezpieczone przed zniszczeniem 
lub przeniesione poza obszar robót w sposób pozwalający na ich odszukanie i jednoznaczne odtworzenie. Osnowa geodezyjna 
podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów. Prace pomiarowe służące kontroli robót podlegających zakryciu służące do 
obmiaru robót mogą być wykonane staraniem własnym Wykonawcy. 
Prace pomiarowe winny być zlecone uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 
2 MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2 Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo 
rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 
0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla 
punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2 Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy 
i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 
terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów 
przez Inżyniera. 
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Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 
sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub 
słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna 
odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym 
obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, 
natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako 
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich 
punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 
mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 
reperu i jego rzędnej. 
5.4 Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 
Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 
projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu 
i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 3 
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu 
stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
5.5 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie 
granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w 
przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją 
projektową. 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2 Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według 
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie, oraz ha w przypadku parkingu. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2 Sposób odbioru robót 
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Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 
lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 km/ha wykonania robót obejmuje: 
• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 
ewentualne odtworzenie. 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
 
D.02.00.00 Roboty ziemne 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych, które zostaną wykonane w związku z budową zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. 
Malinie. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i 
obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 
c) budowę nasypów drogowych, 
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 
e) korytowanie 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniająca 
warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu 
lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem 
pod obciążeniem. 
1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości 
ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia 
środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a 
nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  
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gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
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gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  
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gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 
1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w „Wymaganiach ogólnych” pkt 1.4. 
2. Materiały (grunty) 
2.1. Podział gruntów 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01 pkt 2. 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy 
nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą 
Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 
objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie 
terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności. 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 
Jedn. 

Grupy gruntów 
niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz 
niegliniasty 
− żwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
− żużel 
nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina 
gliniasta 
− rumosz gliniasty 
− żwir gliniasty 
− pospółka 
gliniasta 

mało wysadzinowe 
− glina piaszczysta zwięzła, glina 
zwięzła, glina pylasta zwięzła 
− ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piaszczysty 
− glina piaszczysta, glina, glina 
pylasta 
− ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02 mm 

 
% 

 
< 15 
< 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
> 30 
> 10 

3 Kapilarność bierna 
Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 
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3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 
mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji 
itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. Transport 
4.1. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, 
sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony 
drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny 
być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, powinny być 
określone w dokumentacji projektowej i SST. 
5.2. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 
5.3. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien 
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkcie 5 
oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w 
odstępach co 200 m na 

2 Pomiar szerokości dna rowów prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R ≥ 100 m co 50 m 
na łukach o R < 100 m 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości powierzchni 

korpusu 
 

6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach 
wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie rzadziej 
niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

6.2.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
6.2.3. Szerokość dna rowów 
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.2.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
6.2.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego 
tangensem kąta. 
6.2.6. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.2.7. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.2.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
6.2.9. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej 
kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik 
odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne 
drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7. Przepisy związane 
7.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
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podłoża przez obciążenie płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
7.2. Inne dokumenty 
- Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
 
D.04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem profilowania i zagęszczania podłoża pod nawierzchnie utwardzone w związku z budową zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie 
1.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego 
do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Zakres robót zawartych w projekcie technicznym: 

- profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI pod projektowana opaska -  głębokość 28cm 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI pod projektowane chodnik, miejsc postojowe - głębokość 58cm 

Uwaga!  Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta ujęte są w ST 02.00.00 dotyczących robót ziemnych. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2 MATERIAŁY 
Nie występują. 
3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i 
profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2 Transport materiałów 
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4. 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3 Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych, niż co 10 metrów. 
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Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności 
jego odspojenia.  
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z 
BN-77/8931-12 [5]. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) dla dróg o KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,0 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 0.97 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża 
według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, 
na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2 Badania w czasie robót 
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża 
podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

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

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

7 
Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych 
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6.2.2 Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm  
6.2.3 Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm . 
6.2.4 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.2.5 Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2 cm .  
6.2.6 Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych 
lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7 Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od 
podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 
2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• profilowanie dna koryta lub podłoża, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
9.3 Zakres robót objętych płatnością 
Zakres robót objętych płatnością obejmuje wykonanie zagęszczenia i profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w ramach robót ziemnych, drogowych i ogrodniczych, które zostaną wykonane w związku z budową budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Krośnie przy ul. Bocznej 33B.. 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
9. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody 
przez suszenie w suszarce z wentylacją 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
12. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
1 WSTĘP  
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w związku z budową nawierzchni utwardzonych w ramach zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie. 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią podstawę do wykonania i odbioru warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
1.2.1. Zakres robót zawartych w projekcie:  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubości 15 cm 
1.3 Określenia podstawowe 
1.3.1 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.3.3 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinny być kruszywa łamane 
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kruszywa z żużla wielkopiecowego, głazów narzutowych lub otoczaków o 
średnicy większej niż 63 mm . Kruszywo pochodzące z kruszenia powinno mieć 80 % ziaren kruszonych, czyli ziaren o 
wszystkich przekruszonych płaszczyznach. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 
gliny. 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz właściwości kruszyw powinny być zgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997 „Drogi 
samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.” [1] 
Krzywa uziarnienie powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1, natomiast właściwości kruszyw powinny 
być zgodne tablicą 2. 
Wymagania normowe rozszerzono o badanie plastyczności drobnych frakcji ze względu na wypadki uplastycznienia się 
niektórych podbudów z kruszyw po nasączeniu ich wodą. 
Do wykonania podbudowy należy stosować wodę studzienną lub wodociągową bez specjalnych badań. W innych przypadkach 
woda powinna spełniać wymagania normy 
PN-EN 1008:2004 ”Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu” [2] 
Tablica 1. Graniczne krzywe uziarnienia dla podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Sito kwadratowe # [mm] Krzywe graniczne 

31,5 100 

16 70 ÷ 93 

8 50 ÷ 75 

4 36 ÷ 58 

2 26 ÷ 42 

1 19 ÷ 32 

0,5 13 ÷ 24 

0,25 8 ÷ 15 

0,075 3÷ 10 
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Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa 

Lp. Właściwości 
Kruszywo 
łamane 

Żużel 
Badanie 

według normy 

1 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż 5 5 PN-EN 933-1:2000/A1:2006 

2 
Zawartość ziaren 
nieforemnych, %,nie więcej niż 

35 - PN-EN 933-4:2008 

3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż 3 6 PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 

4 
Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, %, nie więcej niż 

5 5 PN-EN 1367-1:2007 

5 
Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %, nie więcej niż 

1 1 PN-EN 1744-1:2000 

6 
Zawartość zanieczyszczeń 
obcych, %, nie więcej niż 

0,2 0,2 PN-B-06714-12:1976 

7 
Zawartość siarki 
w przeliczeniu na SO3 %, nie więcej niż 

1 2 PN-EN 1744-1:2000 

8 

Ścieralność w bębnie 
Los Angeles, %, nie więcej niż 
• po pełnej liczbie obrotów 
• ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów 
w stosunku do pełniej liczby obrotów 

 
35 
30 

 

 
40 
30 

 

PN-EN 1097-2:2000/A1:2008 

9 
Wskaźnik nośności CBR, 
mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż 

80 80 PN-S-06102:1997 

10 
Wskaźnik piaskowy 
po 5-krotnym zagęszczeniu 
wg Proctora metodą I lub II, % 

30 ÷ 70 - BN-64/8931-01 

11 

Plastyczność frakcji  
przechodzącej przez 
sito 0,42 mm:  %, nie więcej niż 
• granica płynności, %, nie więcej niż 
• wskaźnik plastyczności 

 
 
 

25 
4 

 
 
 

25 
4 

PN-B-04481:1988 

12 
Rozpad krzemianowy 
i żelazowy łącznie, %, nie więcej niż 

- 1 
PN-B-06714-37:1980 
PN-EN 1744-1:2000 

13 Zawartość ziaren łamanych % 80 - PN-EN 933-4:2008 
2.1 Źródła poboru materiałów  
Źródła poboru kruszywa i wody muszą być zatwierdzone przez Inżyniera przed rozpoczęciem dostaw. Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć próbki materiałów, wyniki badań laboratoryjnych i deklarację zgodności z Polskimi Normami zgodnie z poleceniem 
Inżyniera. 
Zmiana źródeł poboru materiałów wymaga pisemnej zgody Inżyniera. 
2.2 Składowanie materiałów 
Sposób składowania materiałów powinien je zabezpieczać przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi asortymentami 
kruszyw. Warunki składowania, lokalizacja i parametry składowiska powinny uzyskać akceptację Inżyniera. 
Objętość składowisk powinna zapewniać możliwość zgromadzenia materiałów w ilościach zabezpieczających ciągłość produkcji 
mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca uwzględni czas niezbędny na badanie materiałów z nowych dostaw. 
Wykonawca powinien reagować na wzrost wilgotności kruszyw po okresie opadów. 
3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.  
3.1 Sprzęt rozkładający  
Warstwa podbudowy może być rozkładana rozściełaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z elektronicznym sterowaniem 
grubością układanej warstwy. 
W miejscach trudnodostępnych, o skomplikowanym ukształtowaniu spadków dopuszcza się użycie równiarki lub ręczne 
układanie podbudowy. 
3.2 Sprzęt zagęszczający 
Podstawowym typem walca stosowanym do zagęszczenia podbudowy powinien być walec wibracyjny o statycznym ciężarze co 
najmniej 15 ton i parametrach wibracji: amplituda – około 2 mm, częstotliwość wibracji – około 30 Hz. Ponadto stosowane mogą 
być walce ogumione o ciężarze do 20 ton oraz wibracyjne zagęszczarki płytowe do miejsc trudnodostępnych. 
3.3 Pozostały sprzęt  
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Na budowie powinna być dostępna cysterna na wodę o pojemności, co najmniej 5 m3, z ciśnieniowym systemem natrysku wody 
oraz szczotka mechaniczna do czyszczenia podłoża i podbudowy. 
4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
Mieszankę można transportować dowolnymi środkami transportowymi. Transport mieszanki powinien się odbywać w sposób 
przeciwdziałający jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, wysuszeniu i zawilgoceniu. 
Należy zwrócić uwagę na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy załadunku i rozładunku mieszanki na środki transportu. 
5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 5.  
5.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa wzmacniająca z gruntu 
stabilizowanego cementem według ST D-04.05.01.  
Układanie podbudowy z kruszywa łamanego można rozpocząć po 3÷7 dniach pielęgnacji ulepszonego podłoża, w zależności od 
otrzymanych wyników wytrzymałości na ściskanie, tj. gdy osiągnie 60% przewidywanej wytrzymałości. Przed rozpoczęciem 
układania podbudowy z kruszywa nie ma potrzeby specjalnego usuwania powłoki pielęgnacyjnej (np. asfalt z emulsji asfaltowej) 
znajdującej się na warstwie ulepszonym podłożu. 
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powinna być oczyszczona z luźnego materiału, błota i kurzu przy użyciu szczotek 
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy stosować szczotki ręczne.  
5.2 Recepta robocza  
Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotuje recepturę na wytwarzanie mieszanki kruszywa. Receptura 
obejmować będzie ustalenie zawartości poszczególnych składników w mieszance, pochodzenie kruszyw, uziarnienie mieszanki, 
maksymalną gęstość pozorną szkieletu oraz wilgotność optymalną. W projekcie recepty powinny być podane krzywe kalibracji 
objętościowych lub wagowych urządzeń dozujących kruszywo i wodę oraz bieżące ustawienia na wytwórni. W przypadku 
stosowania mieszarki o działaniu cyklicznym, należy podać także ilości materiału potrzebne na jeden zarób.  
Cechy fizyko-mechaniczne kruszyw i mieszanki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi według punktu 2.1. Sporządzona 
receptura musi uzyskać akceptację Inżyniera.  
W przypadku stosowania gotowej mieszanki powinna ona spełniać wymagania podane w tablicy 1 i 2. 
5.3 Warunki wykonania warstwy 
5.3.1 Warunki atmosferyczne 
Wbudowanie mieszanki powinno odbywać się gdy podłoże jest wolne od stojącej wody lub lodu. Minimalna temperatura 
powietrza powinna być wyższa od 0°C. Zabrania się układania mieszanki w czasie opadów atmosferycznych. 
5.3.2 Przygotowanie geodezyjne 
Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadków poprzecznych i lokalizacji w planie, układanie warstwy powinno się 
odbywać w odniesieniu do systemów laserowych lub systemu linek prowadzących biegnących po obu stronach osi podłużnej 
warstwy (i być może w osi) ze szpilkami wysokościowymi rozbitymi co najmniej co 15 m.  
5.3.3 Wytwarzanie mieszanki kruszyw 
Mieszanka kruszywa łamanego może pochodzić jedynie z wytwórni zatwierdzonej przez Inżyniera. Parametry pracy wytwórni 
(nastawienia urządzeń dozujących, czasy mieszania) muszą być zgodne z receptą roboczą. Ilość wody należy ustalić 
laboratoryjnie w zależności od wilgotności poszczególnych składników mieszanki. Dodatek wody należy regulować w zależności 
od zmiany warunków meteorologicznych. Mieszanka z nadmierną zawartością wody lub o niewłaściwym składzie powinna być 
natychmiast usunięta z wytwórni 
Dopuszcza się produkcję mieszanki na odkład – składowanie w pryzmach do dwóch tygodni – do późniejszego wbudowania, pod 
warunkiem zabezpieczenia pryzmy przed wpływami warunków atmosferycznych. 
5.3.4 Układanie mieszanki 
Układanie mieszanki kruszyw powinno odbywać się na pełną grubość 20 cm po zagęszczeniu. Nie dopuszcza się układania 
kruszywa łamanego w 2 warstwach. Operacja układania powinna odbywać się w sposób ciągły, bez postojów układarki.  
Mieszanka kruszyw powinna być układana układarką lub skrzynią najlepiej na pełną szerokość warstwy. Ze względu na dużą 
szerokość modernizowanej drogi dwie układarki mogą pracować jedna za drugą. W takim przypadku szczególnej staranności 
wymaga prawidłowe zagęszczenie i nadanie jednakowego wyglądu mieszance w obrębie roboczego połączenia (szwu) 
podłużnego. Wyjątkowo, w miejscach trudnodostępnych, dopuszcza się możliwość ręcznego układania mieszanki lub układania z 
użyciem równiarki. 
W czasie profilowania należy wyrównać wszystkie lokalne nierówności. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego 
segregacja powinno być przed zagęszczaniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.  
5.3.5 Zagęszczenie mieszanki mineralnej 
Natychmiast po sprawdzeniu, że ułożona warstwa nie wykazuje usterek, należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie 
powinno odbywać się zgodnie z zatwierdzonym schematem wałowania oraz praktycznymi zasadami jak: 
• walce powinny dochodzić jak najbliżej układarki, 
• pierwsze przejścia walców wibracyjnych powinno być statyczne. Wynika to z faktu, że tak gruba warstwa mieszanki 
podbudowy jest w niewielkim stopniu zagęszczona przez deskę układarki. 
• zagęszczanie należy rozpoczynać od połączeń (szwów) i od niższej krawędzi , 
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• manewry zmiany ruchu walców powinny się odbywać na zagęszczonej warstwie, 
Nie zezwala się na pozostawienie nie zagęszczonej warstwy do następnego dnia.  
Sprzęt i metoda zagęszczenia powinny zapewnić jednorodne i wymagane zagęszczenie warstwy w całym jej przekroju. 
Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 1,00 zgodnie z 
normalną próbą Proctora (metoda II).  
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy 
kruszywa na powierzchni co najmniej 1 m2, na głębokość co najmniej 10 cm i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania 
równej powierzchni. 
5.3.6 Połączenia (szwy, spoiny) robocze 
Zagęszczenie i połączenie mieszanki w rejonie szwu powinno spełniać wymagania jak dla pozostałej powierzchni. 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.  
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić ich wyniki Inżynierowi, według zasad określonych w OST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” 
punkt 6.2, w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2 niniejszej ST. 
Badania te należy powtórzyć po każdej zmianie kruszywa, w przypadkach, gdy wątpliwa jest, jakość dostarczonego materiału 
oraz na wniosek Inżyniera. Dla każdej dostawy kruszyw należy wykonać badanie składu granulometrycznego.  
6.2 Badania w czasie robót 
Częstotliwość badań prowadzonych w czasie robót powinna być zgodna z podaną w tablicy 3.  
Tablica 3. Minimalna częstotliwość badań w czasie wykonywania podbudowy 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchni 
podbudowy przypadająca 

na jedno badanie 

1 Uziarnienie kruszywa 

2 600 m2 
2 Wilgotność kruszywa 

3 Zagęszczenie warstwy 

4 Zawartość zanieczyszczeń obcych 

5 Grubość warstwy 3 400 m2 

6 Właściwości kruszyw według tablicy 2 - 
12 000 m2 

i przy każdej 
zmianie kruszywa 

7 Zawartość ziaren łamanych 1 - 

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z projektem mieszanki z tolerancją: 
• ±2% dla frakcji przechodzących przez sito #0,075 mm,  
• ±4% dla frakcji od 0,075 do 2 mm,  
• ±6% dla frakcji powyżej 2 mm . 
Wilgotność kruszywa podczas badania nośności powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją -2 %, +1 %. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać, co 600 m2 wykonanej warstwy i nie rzadziej niż w 2 punktach na każdej dziennej 
działce roboczej. Mogą być stosowane następujące metody:  
• wolunometru,  
• metodę izotopową, 
• metodą obciążeń płytowych.  
Co dziesiątemu pomiarowi metodą izotopową, dla celów kalibracji, powinno towarzyszyć porównawcze badanie metodą piasku 
kalibrowanego, wolunometru wodnego lub obciążeń płytowych. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać także metodą obciążeń płytowych stosując płytę o średnicy 300 mm. Należy 
wykonać 1 badanie na 3000 m2. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-S-02205:1998 (załącznik B).  
Grubość warstwy należy mierzyć poprzez odkopanie podbudowy na całą jej grubość (najlepiej w miejscu badania wskaźnika 
zagęszczenia) lub poprzez pomiary geodezyjne. Grubość warstwy nie może różnić się od grub. projektowanej o więcej niż ±2 cm. 
6.3 Badania i pomiary wykonanej podbudowy 
Częstotliwość i zakres wykonanej podbudowy powinna być zgodna z tablicą 4. 
Tablica 4. Częstotliwość badań wykonanej podbudowy 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań 

i pomiarów 
Dopuszczalne 

tolerancje 

1 Szerokość podbudowy co 100 m +10 cm, -5 cm 
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2 Równość poprzeczna 10 mm 

3 Spadki poprzeczne ±0,5% 

4 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem 

lub 
co 20 m łatą 

10 mm 

5 Rzędne wysokościowe 
co 100 m 

+0 cm, -2 cm 

6 Ukształtowanie osi w planie ±5 cm 

Nośność podbudowy należy badać poprzez określenie ugięcia sprężystego pod kołem lub przy pomocy badania modułu 
odkształcenia. Częstotliwość badań oraz wymagania podano w tablicy 5.  
Tablica 5. Wymagania dotyczące nośności podbudowy 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań 

i pomiarów 
Wymaganie 

1 
Minimalne ugięcie pod kołem o 
obciążeniu 50 kN 

nie rzadziej, niż co 50 m mniej niż 1,20 mm 

2 
Moduł odkształcenia: 
• pierwotny 
• wtórny 

nie rzadziej, niż co 500 m 
minimum 100 MPa 
minimum 180 MPa 

6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy powinny być zgodna z OST D-04.04.00 „Podbudowy z 
kruszyw. Wymagania ogólne” punkt 6.5. 
Odcinki niespełniające wymagań punktu 6, Wykonawca naprawi na swój koszt według metody i w terminie zaakceptowanym 
przez Inżyniera. 
7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
8 ODBIÓR WARSTWY 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.  
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.  
Płaci się za 1 m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie według ceny 
jednostkowej.  
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- sprawdzenie podłoża, 
- przeprowadzenie badań materiałów i opracowanie recepty składu mieszanki, 
- dostarczenie materiałów i przygotowanie mieszanki zgodnie z receptą, 
- dostarczenie mieszanki na budowę, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
- inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie. 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
3. PN-B-06714/ 00÷48 Kruszywa mineralne. Badania  
4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda 
przesiewania 
6. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn - Wskaźnik 
kształtu 



                                KKKKKKKKAAAAAAAALLLLLLLLDDDDDDDDOOOOOOOO                        AGENCJA BUDOWLANA 

 

PTBS Pleszew, ul. Malinie 67  STWiOR 

7. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości 
ziarn i nasiąkliwości. 
8. PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - 
Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
9. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 
10. PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
11. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
12. PN-EN 1097-2:2000/A1:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Metody oznaczania odporności 
na rozdrabnianie 
13. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
14. PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
 
D - 05.01.03 NAWIERZCHNIA  ŻWIROWA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni żwirowej placu zabaw, w związku z budową zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w 
Pleszewie przy ul. Malinie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni żwirowej 
na chodniku, miejscach postojowych, drogi wewnętrznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze względu na 
pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa. 
1.4.2. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna jest wykonana z 
mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”            pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
2.2. Materiały do nawierzchni żwirowych 
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna  mieścić się w granicach 
krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1. 
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a 
ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: 
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 
Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 
Wymiary przechodzi przez sito,  % wag. 

oczek 
kwadratowych sita 

nawierzchnia jednowarstwowa lub 
warstwa górna nawierzchni 

dwuwarstwowej 

warstwa dolna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

mm a1 b1 a b 
50 - - - 100 
20 - - 100 67 
12 - 92 88 54 
4 86 64 65 30 
2 68 47 49 19 



                                KKKKKKKKAAAAAAAALLLLLLLLDDDDDDDDOOOOOOOO                        AGENCJA BUDOWLANA 

 

PTBS Pleszew, ul. Malinie 68  STWiOR 

0,5 44 26 28 11 
0,075 15 8 12 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek żwirowych 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
− koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
− spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania, profilowania, 
− sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do wymieszania 

mieszanki optymalnej, 
− przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i 

kontrolowanego dozowania wody, 
− walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, 
− walców wibracyjnych. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie warstwy odsączającej z piasku o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę, według zasad określonych w ST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i 
odcinające”. 
Zamiast warstwy odsączającej podłoże gruntowe można ulepszyć stabilizując je wapnem, cementem lub popiołami lotnymi z 
węgla brunatnego według zasad określonych w ST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi”. 
Grubość warstwy ulepszonego podłoża, jeżeli nie została określona w dokumentacji projektowej, powinna wynosić 15 cm, a jej 
spadek poprzeczny od 4 do 5%. 
5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej 
5.3.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej 
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Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 
a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2, 
b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2, 
c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481 [1]. 
5.3.2. Odcinek próbny 
Wymagania dotyczące wykonania odcinka próbnego podano w ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 
5.3. 
5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej 
warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj.: 
a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm, 
b) dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub warstwie odsączającej) od 10 do 16 cm. 
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o 
przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. 
Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność 
mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną 
metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 
Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymogów jak wyżej. 
5.4. Utrzymanie nawierzchni żwirowej 
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni 
należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. 
Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej szerokości, w okresie 2 
tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw. 
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą 
oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, 
uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem 
płytowym lub ręcznym ubijakiem. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki żwirowej 
i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej  podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Ukształtowanie osi w planie  co 100 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych 

2 Rzędne wysokościowe co 100 m 

3 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km 

5 Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km oraz w punktach głównych 
łuków poziomych 
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6 Szerokość  10 pomiarów  na 1 km 

7 Grubość 10 pomiarów  na 1 km 

8 Zagęszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni 

6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.3.3. Rzędne wysokościowe  
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż +1 cm i -3 cm. 
6.3.4. Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [5]. Nierówności poprzeczne 
należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm. 
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.3.6. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +10 cm. 
6.3.7. Grubość warstw 
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. Dopuszczalne 
odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
6.4. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów wykonanych co najmniej w 10 
punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów odwodnienia z dokumentacją projektową. 
Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadków od spadków 
projektowanych nie powinno być większe niż   ± 0,1%, przy zachowaniu zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia 
wód. 
6.5. Zagęszczenie nawierzchni 
Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni 
przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną 
metodą. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy odsączającej, 
− dostarczenie materiałów, 
− dostarczenie i wbudowanie mieszanki  żwirowej, 
− wyrównanie do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie poszczególnych warstw, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  
10. przepisy związane 
Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
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4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej: drogi wewnętrznej, zjazdów z ulicy Malinie, miejsc postojowych, dojazdów 
do garaży oraz miejsc do gromadzenia śmieci, w związku z budową zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w 
Pleszewie przy ul. Malinie. 
1,2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
Zakres robót zawartych w projekcie technicznym: 
• nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej pełnej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm  
• nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej ażurowej grub. 8cm i 10 cm podsypce cementowo-piaskowej 5 cm 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, 
wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub 
zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do 
komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa  
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 
1.  odmiana: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
2. gatunek 1 
3. klasa: 
a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
4.  barwa: 
a) kostka czerwona, szara 
wzór (kształt) kostki: - kostka o wymiarach 6x10x20, 8x10x20. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z 
poniższymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
− długość i szerokość ± 3,0 mm, 
− grubość  ± 5,0 mm, 
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
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− 50 MPa, dla klasy „50”, 
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrażania i 
rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 
− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna 
przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 20%, 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości: 
− 3,5 mm, dla klasy „50”, 
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona 
wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie elementów powinny 
być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i 
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 
 
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 
  gatunek 1 
1 Stan powierzchni licowej: 

− tekstura 
− rysy i spękania 
− kolor według katalogu producenta 
− przebarwienia 
 

− plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą 
− naloty wapienne 

 
Jednorodna w danej partii 
Niedopuszczalne 
Jednolity dla danej partii 
Dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej 
kostce 
Niedopuszczalne 
Dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 
− dopuszczalna liczba w  1 kostce 
− dopuszczalna wielkość (długość i szerokość) 

 
2 
30 mm x 10 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży 
przylicowych 

Niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 
− dopuszczalna liczba w  1 kostce 
− dopuszczalna wielkość (długość i głębokość) 

 
2 
20 mm x 6 mm 

2.2.3. Składowanie kostek 
 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże 
powinno być wyrównane i odwodnione. 
 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg  
PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250), 
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
− zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 a),  
c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne 
masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych,  
− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z 
materiałów spełniających wymagania wg 2.3 a) lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się 
na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3 
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3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące 
kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych ST, wymienionych w punkcie 
5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi 
można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w 
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety 
z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy układać w pozycji 
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w 
kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie 
transportu. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami transportu w fabrycznie 
zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej ST. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 5. 
5.2. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ST. 
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 
oraz warstwie wyrównawczej z chudego betonu. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i 
wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
1. wykonanie warstwy wyrównawczej 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników) 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.3. Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. 
Ustawianie krawężników, powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01÷08.01.02 „Krawężniki”  
5.4. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Zgodnie z dokumentacją projektowa grubość podsypki cementowo-piaskowej 1:4 powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a 
wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać ± 1cm . 
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Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę 
cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 
zachowaniu: 
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i 
nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 
powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w 
takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w 
podsypce. 
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2.1  
Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej 
niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy 
czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami 
ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca 
się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru 
kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 
wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek 
powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła 
przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie 
może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w 
odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo 
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy 
uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać 
od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w 
postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek 
o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed 
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 
ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm . 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych 
kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
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Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania punktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania punktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu 
wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny 
można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie 
wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając 
zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni 
z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy 
przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub ST względnie nie 
większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych 
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm . Szczeliny te powinny być 
wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w punkcie 2.3 e).  
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. 
nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać 
szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 
5.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej 
wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu 
należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po 
upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 6. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (obramowanie itp.) są ustalone w 
odpowiednich ST . 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− zakup materiałów, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie kostek, 
− wypełnienie spoin  
− pielęgnację nawierzchni, 
− odwiezienie sprzętu. 
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących (j obramowanie itp.), które 
powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez ST 
9.3. Zakres robót objętych płatnością 
Zakres robót objętych płatnością obejmuje wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego i grafitowego. 
10. Przepisy związane 
10.1. Polskie Normy 

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
5 PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. 

Badanie wskaźnika piaskowego. 
6. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

10.2. Branżowe Normy 
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

10.3. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 
10. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
11. D-04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
12. D-04.04.00÷04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
13. D-08.01.01÷02 Krawężniki 
14. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 
15. D-08.05.00 Ścieki 

 
D.08.01.01 Krawężniki betonowe 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem 
krawężników i oporników betonowych w związku z budową nawierzchni utwardzonych w ramach zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacja Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wbudowaniem krawężników i 
oporników drogowych i obejmują: 
• Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej B15 z oporem 
• Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej B15 bez oporu 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i „Katalogiem szczegółów drogowych ulic, 
placów i parków miejskich” oraz ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2 MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy ustawianiu krawężników betonowych na ławie betonowej, według zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Krawężniki betonowe, odpowiadające: PN-EN 1340:2004 AC:2007 „Krawężniki betonowe – Wymagania i metody 
badań” 
2.2. Ława betonowa. Ława betonowa pod krawężnik wykonana będzie z betonu klasy B-15, odpowiadającemu normie PN-
EN 206-1:2003 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”. 
2.3. Podsypka cementowo – piaskowa. 
Podsypkę pod krawężnik należy wykonać, jako cementowo – piaskową w proporcji 1:4. 
2.4. Zaprawa cementowo - piaskowa do wypełnienia spoin między krawężnikami: 
• cement, PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
• piasek drobny, ostry wg PN-EN 13139:2003/AC:2004 „Kruszywa do zapraw”, 
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• woda wg PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
2.5. Składowanie 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane i ułożone z zastosowaniem 
podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość 
krawężnika. 
3 SPRZĘT 
3.1. Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod ławę betonową oraz zasypki ustawionego krawężnika będą wykonane 
ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspektora. 
3.2. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem oraz podsypki cementowo-piaskowej, wykonane będą ręcznie z 
gotowego betonu towarowego i mieszanki cementowo-piaskowej przy zastosowaniu wibratorów płytowych i ubijaków ręcznych.. 
3.3. Ustawienie krawężnika na ławie betonowej wykonane będzie ręcznie. 
4 TRANSPORT 
4.1. Krawężniki betonowe - transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie z PN-EN 1340: 2004/AC: 2007 
„Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań.” 
4.2. Piasek oraz cement na podsypkę cementowo-piaskową- może być przewożony dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora. Podczas transportu i składowania należy zabezpieczyć różne asortymenty przed ich 
przemieszaniem. 
4.3. Beton na ławę - transportowany będzie środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu. Użyte środki 
transportu muszą uzyskać akceptację Inspektora. Czas transportu nie może przekraczać jednej godziny. 
4.4. Sucha mieszanka cementowo-piaskowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu samochodowego 
zaakceptowanymi przez Inspektora.  
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
5.2 Zakres wykonywanych robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania rejonu robót zgodnie z zatwierdzonym wcześniej 
projektem tymczasowej organizacji ruchu. 
5.2.1. Zakup i transport materiałów przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST do wykonania powyższych robót. Miejsca 
pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania powyższych robót muszą uzyskać akceptację Inspektora. Transport 
pozyskanych materiałów na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST. 
5.2.2. Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas 
wykonywania robót. 
5.2.3. Wyznaczenie geodezyjne miejsc osadzenia krawężników betonowych. 
5.2.4. Wykonanie koryta gruntowego pod krawężniki betonowe.  
Powyższe roboty będą wykonane ręcznie. Wymagania, co do szerokości i głębokości wykopu podano w „Katalogu szczegółów 
drogowych ulic, placów i parków miejskich” Wykonane koryto powinno być wyprofilowane zgodnie ze spadkami podłużnymi jezdni 
lub chodnika. Grunt w podłożu koryta należy odpowiednio zagęścić. Stopień zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 0,97 
zgodnie z PN-S-02205: 1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. 
5.2.5. Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanej niwelety krawężnika nie powinny przekraczać 0,5 %. 
5.2.6. Wykonanie ławy betonowej.  
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę , Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. 
Receptura winna być przygotowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora, opracowana 
przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1:2003 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”” i 
zaakceptowana przez Inspektora.  
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w pn.4.3.Ława będzie wykonana z betonu B-15 we 
wcześniej przygotowanym korycie.Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim 
jego zagęszczeniu. Ława powinna odpowiadać wymiarami i kształtem rysunkowi 1.5 ( w przypadku krawężnika wystającego) i 
rysunkowi 1.10 (w przypadku krawężnika zatopionego) „Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich” i 
rysunkom w Dokumentacji Projektowej. 
5.2.7. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod krawężnik.  
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową, celem prawidłowego osadzenia 
krawężnika. Podsypkę cementowo-piaskową należy wykonać w proporcji 1:4. 
5.2.8. Wbudowanie krawężników betonowych  
Roboty związane z wbudowaniem krawężników na ławie betonowej winny być wykonywane w okresie od 1 kwietnia do 15 
października przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie krawężnika należy wykonać zgodnie z 
rys. 1.10 „Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich.” Roboty wykonać ręcznie przestrzegając wytyczonej 
trasy przebiegu krawężnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne 
odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to +- 1 cm w niwelecie krawężnika i +- 5 cm w usytuowaniu poziomym. 
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5.2.9. Wypełnienie spoin między ustawionymi krawężnikami betonowymi.  
Spoiny pomiędzy krawężnikami po oczyszczeniu powinny być wypełnione zaprawą cementowo-piaskową przy użyciu 300 kg 
cementu na 1 m3 piasku. Materiały do wykonania zaprawy cementowo- piaskowej opisano w punkcie 2 niniejszej ST. 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
6.1 Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Badanie krawężnika na etapie akceptacji 
materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inspektora. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do laboratorium 
wybrane losowo przy udziale Inspektora, 3 sztuki krawężnika dla przeprowadzenia następujących badań: 
• nośność krawężników, 
• nasiąkliwość betonu, 
• odporność na działanie mrozu. 
Powyższe badania wykonane zostaną na koszt Wykonawcy. 
6.2 Kontrola w trakcie robót. 
6.2.1 Badanie dostaw materiałów. 
Badanie krawężnika betonowego – Wykonawca dostarczy 1 szt. krawężnika na 300 m wykonywanego wbudowania, wybraną w 
obecności Inspektora do badań laboratoryjnych. Zakres badań laboratoryjnych jak w punkcie 6.1. 
Kontrola pozostałych materiałów użytych do ustawienia krawężników: 
Kontroli dokonuje się przez pełne wykonanie badań laboratoryjnych: 
• piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139:2003/AC:2004, 
• cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1:2002/A3:2007, 
• woda do zaprawy cementowo-piaskowej powinna być zgodna z wymaganiami PN-EN 1008: 2004 „Woda zarobowa do 
betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu.” 
Badania betonu na ławę. 
Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium wytrzymałości betonu na ściskanie (1 seria próbek 
na 300 m wykonywanej ławy). 
Powyższe badania wykonane zostaną na koszt Wykonawcy. 
6.2.2 Kontrola wykonania koryta pod krawężniki uliczne 
Kontrola wykonania koryta obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania koryta z dokumentacją projektową, zagęszczenia dna 
koryta, głębokości wykonania koryta oraz jego ukształtowania w planie, z tolerancją: 
• głębokość koryta ± 2 cm, 
• odchyłki krawędzi zewnętrznej koryta równoległej do osi drogi w planie nie więcej niż o ± 1 cm na każde 100 m długości. 
6.2.3 Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika ulicznego od linii projektowanej wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego 
krawężnika. 
6.2.4 Kontrola podsypki pod krawężnik uliczny   
6.2.5 Wykonana podsypka może posiadać następujące dopuszczalne odchylenia od założonej w dokumentacji proj. i ST: 
• grubość warstwy ± 1 cm  
• wielkość prześwitu pomiędzy położoną równolegle do osi podłużnej 4 m łatą, a powierzchnią podsypki nie powinna 
przekroczyć ± 1 cm. 
6.2.6 Kontrola ułożenia krawężnika ulicznego 
• Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania: 
• dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm, 
• pochylenie podłużne krawężnika ulicznego na każde 100 m długości nie powinno się różnić od rzędnych projektowanych o 
więcej niż ± 1 cm,  
• szerokość spoin pomiędzy krawężnikami ulicznymi nie powinien przekraczać: 
o na prostej - 1 cm, 
o na łukach - 1,5 cm, 
• głębokość wypełnienia spoin nie powinna się różnić o więcej niż ± 1 cm. 
6.3 Dokumentowanie wyników pomiarów i badań 
Dokumentowanie wyników pomiarów i badań podano w ST D-00.00.00 punkt 6.3 
7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 mb krawężnika i opornika wykonanego zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarami w terenie. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonane koryto, 
• wykonana podsypka. 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
• zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
• geodezyjne wyznaczenie odcinków ustawianego krawężnika, 
• wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, 
• wykonanie deskowania ławy betonowej, 
• wykonanie ławy zwykłej i ławy z oporem, 
• rozebranie deskowania, 
• pielęgnację wykonanej ławy, 
• wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod krawężnik, 
• ustawienie krawężnika betonowego, 
• wypełnienie spoin między krawężnikami zaprawą cementowo-piaskową, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
15. PN-B-06050: 1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 
16. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
17. PN-EN 1340:2004/AC:2007  Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 
18. PN-EN 13139:2003/AC:2004  Kruszywa do zaprawy 
19. PN-EN 12620:2004/AC:2004  Kruszywa do betonu 
20. PN-B-10021: 1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
21. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
22. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
23. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
24. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
25. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
26. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
27. PN-EN-1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
10.2. Inne dokumenty 
28. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich – Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego. 
 

D.08.02.02 Chodniki z betonowej kostki brukowej betonowej 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 
chodników i dojść oraz opasek wokół budynków, w ramach zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie 
przy ul. Malinie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
Zakres robót zawartych w projekcie: 
• Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej koloru szarego grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej. 
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1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, 
wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub 
zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do 
komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.7.Ścianka peronowa – prefabrykowany element betonowy 
1.4.8. Płyta peronowa – prefabrykowany element betonowy 
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] 
pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa  
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 
2.  odmiana: 
b) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
4. gatunek,1 
5. klasa: 
b) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
5.  barwa: 
b) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
c) kostka kolorowa, z betonu barwionego czerwona 
wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta  
a) wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o 
szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z 
poniższymi wskazaniami: 
8) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
− długość i szerokość ± 3,0 mm, 
− grubość  ± 5,0 mm, 
9) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
− 50 MPa, dla klasy „50”, 
10) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrażania i 
rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 
− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

Lp. Właściwości 
Wymagania 
gatunek 1 
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− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna 
przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 20%, 
11) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
12) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości: 
− 3,5 mm, dla klasy „50”, 
13) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona 
wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
14) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie elementów powinny 
być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i 
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 
2.2.3. Składowanie kostek 
 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże 
powinno być wyrównane i odwodnione. 
 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
d) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg  
PN-B-11113:1996 , cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 1967-1:2002, i wody odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) , 
e) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
− zaprawę cementowo-piaskową 1:4,  
f) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne 
masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie 
odpowiadających wymaganiom ST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16], 
− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się 
na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
c) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
d) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

1 Stan powierzchni licowej: 
− tekstura 
− rysy i spękania 
− kolor według katalogu producenta 
 

− przebarwienia 
− plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą 
− naloty wapienne 

Jednorodna w danej partii 
Niedopuszczalne 
Jednolity dla danej partii 
Dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej 
kostce 
Niedopuszczalne 
Dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 
− dopuszczalna liczba w  1 kostce 
− dopuszczalna wielkość (dług. i szer.) 

 
2 
30 mm x 10 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży 
przylicowych 

Niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 
− dopuszczalna liczba w  1 kostce 
− dopuszczalna wielkość (dług. i głęb.) 

 
2 
20 mm x 6 mm 
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Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące 
kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych ST, wymienionych w punkcie 
5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa . Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi 
można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w 
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety 
z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
Krawężnik, płyty peronowe i ścianki peronowe i mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na 
podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami transportu w fabrycznie 
zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej ST. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i 
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane 
zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” . 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ST. 
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej . 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i 
wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
- wykonanie podbudowy wg ST, 
- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
- ułożenie kostek z ubiciem, 
- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową. 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. 
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi 
w ST D-÷08.01.02 „Krawężniki kamienne”, D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe” i D-08.05.00 „Ścieki” . 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, 
pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników 
lub obrzeży. 
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5.6. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Zgodnie z dokumentacją projektowa grubość podsypki cementowo-piaskowej 1:4 powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a 
wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm . 
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę 
cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 
zachowaniu: 
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i 
nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 
powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w 
takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w 
podsypce. 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2.1 oraz deseń ich układania (przykłady podano w 
zał. 3) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca 
przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, 
sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie 
na podsypce piaskowej. 
5.7.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej 
niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy 
czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami 
ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca 
się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru 
kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 
wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek 
powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła 
przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie 
może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w 
odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo 
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy 
uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać 
od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w 
postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek 
o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed 
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 
ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
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Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
5.7.5.1. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm . 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych 
kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
c) piaskiem, spełniającym wymagania punktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
d) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania punktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu 
wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny 
można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie 
wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając 
zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni 
z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy 
przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub ST względnie nie 
większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych 
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm . Szczeliny te powinny być 
wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w punkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać 
wymaganiom ST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” . 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. 
nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać 
szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej 
wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu 
należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po 
upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”punkt 6. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej  
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są 
ustalone w odpowiednich ST. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
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− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− montaż ścianek peronowych 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie kostek, wykonanie nawierzchni z płyt peronowych 
− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
− pielęgnację nawierzchni, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących (jak: podbudowa, 
obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez ST  
10. Przepisy związane 
10.1. Polskie Normy 

 1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
5. PN-EN 933-8: 2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. 

Badanie wskaźnika piaskowego 
6. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

10.2. Branżowe Normy 
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

10.3. Specyfikacje techniczne (ST) 
10. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
11. D-04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
12. D-04.04.00÷04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
14. D-04.05.00÷04.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi 
15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
16. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 
17. D-08.01.02 Krawężniki kamienne 
18. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 
19. D-08.05.00 Ścieki 

 
D.08.03.01 Obrzeża betonowe 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem 
obrzeży betonowych związku z budową nawierzchni utwardzonych w ramach zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w 
Pleszewie przy ul. Malinie. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacja Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawianiu obrzeży betonowych jako obramowania 
chodników. 
• Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem 
• Ustawienie obrzeży betonowych 6x25x100 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i „Katalogiem szczegółów drogowych ulic, 
placów i parków miejskich” oraz ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2 MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy ustawianiu krawężników betonowych na ławie betonowej, według zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.6. Obrzeża betonowe 8x30cm odpowiadające BN-80/6775-03. „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.” 
2.7. Piasek na podsypkę piaskową średnio- lub gruboziarnisty, odpowiadający ustaleniom 
PN-EN 13139:2003 /AC:2004 „Kruszywa do zaprawy.”  
Piasek użyty na podsypkę piaskową nie może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5 %. 
2.8. Zaprawa cementowo - piaskowa do wypełnienia spoin między krawężnikami: 
• cement, PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
• piasek drobny, ostry wg PN-EN 13139:2003/AC:2004 „Kruszywa do zapraw”, 
• woda wg PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
2.9. Składowanie 
Obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane i ułożone z zastosowaniem 
podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość 
krawężnika. 
3 SPRZĘT 
3.1. Roboty ziemne związane z wykonaniem rowka pod obrzeża oraz podsypki piaskowej pod obrzeża będą wykonane ręcznie. 
3.2. Roboty związane z wbudowaniem obrzeży betonowych wykonywane będą przy użyciu narzędzi brukarskich. 
3.3. Do wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej do wypełnienia spoin między obrzeżami betonowymi wykorzystana będzie 

betoniarka. 
4. TRANSPORT 
4.1. Obrzeża betonowe - transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/67775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty z 
betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.” 
4.2. Piasek oraz cement na podsypkę cementowo-piaskową- może być przewożony dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora. Podczas transportu i składowania należy zabezpieczyć różne asortymenty przed ich 
przemieszaniem. 
4.3. Cement - transportowany będzie środkami przeznaczonymi do przewożenia tego typu materiałów. Użyte środki transportu 
muszą uzyskać akceptację Inspektora. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania rejonu robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania 
robót prowadzonych w pasie drogowym”. 
5.2.1. Zakup i transport materiałów przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST do wykonania obrzeży.Miejsca pozyskania 
materiałów niezbędnych do wykonania powyższych robót muszą uzyskać akceptację Inspektora. Transport pozyskanych 
materiałów na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST. 
5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrzeży betonowych. 
5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego pod obrzeża betonowe.  
Powyższe roboty będą wykonane ręcznie. Wymagania co do szerokości i głębokości wykopu podano w „Katalogu szczegółów 
drogowych ulic, placów i parków miejskich” – karta 01.18. Wykonane koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami podłużnymi chodnika. Grunt w podłożu koryta należy odpowiednio zagęścić. Stopień zagęszczenia nie 
powinien być mniejszy od 0,97 zgodnie z PN-S-02205: 1998 [12]„ Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.. 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
5.2.4. Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzeży betonowych.  
Wykonanie podsypki polega na rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy podsypki jak w „Katalogu szczegółów drogowych ulic, 
placów i parków miejskich” – karta 01.18. Na wykonanej podsypce piaskowej należy osadzić obrzeża betonowe zgodnie z 
„Katalogiem szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich” – karta 01.18. Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem 
od strony przeciwnej niż wykonywany chodnik. 
5.2.5. Wypełnienie spoin między ustawionymi obrzeżami betonowymi.  
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,8 cm. Spoiny pomiędzy obrzeżami po oczyszczeniu powinny być wypełnione 
zaprawą cementowo-piaskową przy użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiały do wykonania zaprawy cementowo - 
piaskowej opisano w punkcie 2.3. niniejszej ST. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. 
Kontroli dokonuje się przez pełne wykonanie badań laboratoryjnych obrzeży betonowych oraz pozostałych materiałów użytych do 
ich ustawienia: 
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- obrzeża betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03. 
- piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139:2003/AC:2004 „Kruszywa do zaprawy.” 
- cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1:2002 /A3:2007  Cement.Część 1. Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku, 
- woda do zaprawy cementowo-piaskowej powinna być zgodna z wymaganiami PN-EN-1008:2004 „Materiały budowlane. Woda 

do betonu i zapraw.” 
6.2. Kontrola w trakcie robót. 
- sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeża 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu 
- kontrola prawidłowości wykonania podsypki  
- kontrola ustawienia obrzeży betonowych. Zgodność z Dokumentacją Projektową usytuowania w planie i profilu. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 mb krawężnika i opornika wykonanego zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarami w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
• zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
• geodezyjne wyznaczenie odcinków ustawianego obrzeża, 
• wykonanie koryta gruntowego pod obrzeże chodnikowej, 
• wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeża gr.5 cm 
• wykonanie ław betonowych (w miejscach podanych w dokumentacji projektowej) 
• ustawienie obrzeży chodnikowych, 
• wypełnienie spoin między obrzeżami chodnikowymi zaprawą cementowo-piaskową, 
• zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeżach od strony zewnętrznej, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
29. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 
30. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
31. PN-EN 13139:2003 /AC:2004  Kruszywa do zaprawy 
32. PN-B-10021: 1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
33. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
34. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
35. PN-EN 197-1:2002 /A3:2007 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
36. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
37. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
38. PN-EN 1340:2004 /AC:2007  Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
39. PN-EN-1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
40. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
10.2. Inne dokumenty 
41. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich – Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego. 
 
D.09.01.01 Zieleń drogowa 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i 
pielęgnacją zieleni drogowej w związku z budową zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie. 
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1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
− zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew min. 8 letnie, krzewów 3 letnie 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5.  Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 
m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczających 2 m wysokości, 
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych 
(np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i 
w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z 
osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent do wyrobu 
kompostu - PN-G-98011 [1]. 
 Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni 
ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz 
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
2.5. Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
2.6. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
− pił mechanicznych i ręcznych, 
− drabin, 
− podnośników hydraulicznych. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. 
Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed 
wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. 
Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
4.3. Transport roślin kwietnikowych 
Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach osłoniętych i zacienionych. W przypadku 
niewysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być 
jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia). 
Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu 
na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. 
W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Trawniki 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników 

o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się  2 do 3 cm nad terenem, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie 

wyrównana, 
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej, 
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej, 
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 

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

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 
5.2.2. Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 

przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego 

nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym 

częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować 

z dużą ostrożnością i dopiero po okresie   6 miesięcy od założenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać 
tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprócz roślin 
cebulkowych i róż), 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
- zakładanie trawników, 
- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje: 
- przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu), 
- dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową, 
- zasadzenie materiału roślinnego, 
- pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy. 

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
- dostarczenie materiału roślinnego, 
- pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 

10. Przepisy związane 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

 
 

opracował:  mgr inż. Paweł Jędraś 
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH 
 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie branży sanitarnej i mechanicznej przy inwestycji pn. "Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy 
ul. Malinie, dz. nr 2986/43, 2993/7, 3000/5, 3001/5, 3002/5,  3003/5 AM-34 obręb Miasto Pleszew.” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wg pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie 
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami 
technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest związana z wykonaniem robót montażowych instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, 
kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni i instalacji gazu. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac budowlanych niewymienionych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej, których konieczność wykonania wystąpiła w trakcie realizacji i które są niezbędne do kompletnego 
wykonania robót. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych materiałów oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i kosztorysową (jeżeli taka została przedstawiona wykonawcy), uzgodnieniami z zamawiającym, 
specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstępstwa powinny być obustronnie uzgodnione. 
Materiały i wyroby dostarczone na budowę do wbudowania winny być zgodne z polskimi normami i normami branżowymi.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, polskimi normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowych instalacji. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, 
lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku trudnosci z ich uzyskaniem – przez inne materiały lub elementy 
o zbliżonych lub lepszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami, dziennik budowy oraz jeden komplet projektu budowlanego,  wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentację projektową stanowi projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz z opisem oraz przedmiar robót 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w 
okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej 
pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Fakt przystąpienie do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem poprzez umieszczenie tablic informacyjnych. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
1.4.4.. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące środowiska naturalnego. 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 ( Dz.U nr 120) kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia zwany planem BiOZ Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać planu BiOZ i związanych z nim 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz osprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umowy 

2 MATERIAŁY 
2.1 Warunki ogólne 
Całość dostarczanych materiałów i wyrobów musi być fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacją projektową. Jakiekolwiek zmiany 
materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagają zgody zamawiającego i projektanta i muszą 
mieć takie same parametry lub lepsze niż te przyjęte w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z ustaleniami. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie: 
− wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujące że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych– w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji 

− wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z polską 
normą lub aprobatą techniczną mający istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w 
odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 

− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych 
oraz wyrobów wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, będących załącznikiem do rozporządzenia 

− wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z 
rozporządzeniem wydał oświadczenie wskazujące że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i 
obowiązującymi normami. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. 
Całość dostarczanych materiałów i wyrobów zgodnie z dokumentacją budowlaną. 
Wszystkie materiały, urządzenia, wyposażenie i sprzęt do wykonania przedmiotu umowy dostarcza wykonawca. Muszą być one 
zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.881 z dn. 30-04-2004) oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzedzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inżyniera 
kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
4.1 Warunki ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej i ST w terminie przewidzianym umową. 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
1. plan zagospodarowania placu budowy 
2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność za dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT DLA CAŁEGO ZADANIA 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
inspektora nadzoru. 
6.2. Badania, próby i pomiary 
Kontrolę wykonania instalacji należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz w polskich normach i wytycznych producentów poszczegolnych urządzeń i systemów instalacyjnych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za prawidłowe, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
6.3. Dokumenty budowy 
6.3.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Za właściwe prowadzenia dziennika budowy, jego stan 
oraz właściwe przechowywanie terenie budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane 
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.VI.2003 ( Dz. U. 2002.108.953) spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą technika, w przypadku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 
Protokoły związane z budową wpisuje się do dziennika budowy lub dokonuje się w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich 
wprowadzenia. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających ulegających zakryciu i 

częściowych końcowych odbiorów robót 
- dane dotyczące zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, wyniki przeprowadzonych badań 
- wyniki prób poszczególnych elementów i instalacji oraz kto je przeprowadził 
- inne istotne informacje o przebiegi robót 
Propozycje i uwagi wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennik budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
6.3.2 Tablica informacyjna budowy oraz zgłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące BIOZ-u powinne być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 26.06.2002 DZ.U. 2002 nr 108 poz 953 z późniejszymi zmianami. Tablicę informacyjną oraz ogłoszenie należy 
umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu na wysokości umożliwiającej odczytanie. 
6.3.3.Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów wymienionych w w/w pkt zalicza się: 
- Pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
- Protokoły przekazania terenu budowy 
- Umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne 
- Protokoły odbioru robót 
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- Protokoły z narad i zebrań 
- Korespondencję na budowie 
6.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione na życzenie zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawcę i 
inspektora. 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długość rurociągów należy obliczać w metrach, metrach kwadratowych lub sztukach (kompletach), wyodrębniając ilości 
rurociągów, kanalów, itp. w zależności od rodzajów materiału, ich średnic / przekrojów oraz rodzajów połączeń, bez odliczania 
kształtek. Do długości przewodów nie wlicza się armatury i innych elementów uzbrojenia przewodów. 
Zwężki wlicza się do rurociągów i kanałów o większej średnicy. 
Liczba podejść do baterii i punktów czerpalnych (przyborów) oraz urządzeń oblicza się w sztukach według rodzajów podejść i 
średnic przyłącza. Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 
Uzbrojenie rurociągów, np. armatura, oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając inspektorowi nadzoru do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowiązującymi normami technicznymi 
(PN, EN-PN). 
8.2 Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę i musi obejmować sprawdzenie ich 
właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały 
do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem 
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 
tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego 
materiału 
8.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości i jakości  wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany na wniosek wykonawcy w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów  zawierających komplet wyników 
prób i ewentualnych badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacją z dokumentacją projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 
8.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
zakończenia robót. 



                                KKKKKKKKAAAAAAAALLLLLLLLDDDDDDDDOOOOOOOO                        AGENCJA BUDOWLANA 

 

PTBS Pleszew, ul. Malinie 95  STWiOR 

Odbiór końcowy robót od wykonawcy dokona zamawiający z udziałem inspektora nadzoru dokonując oceny jakościowej robót na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót inspektor i wykonawca zapozna zamawiającego z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających zamawiający przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Wszelkie koszty 
należy ująć w cenie jednostkowej. 
9.2 Sposób rozliczania  
Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Dokumentacja projektowa 
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
1) Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie uwzględniającym specyfikację robót, 
2) Specyfikacje techniczne, 
3) Przedmiar robót, 
10.2 Normy i akty prawne: 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST, dokumentacji projektowej budynku. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) z późn. zmianami 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.). 
 
 
II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
A. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI 
1 MATERIAŁY 
RURY  
- rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE 
- rury PE-Xc 
- rury polipropylenowe stabilizowane Al. (PP-Stabi) typoszeregu SDR 7,4 
- rury stalowe ocynkowane typu średniego łączone przez złączki gwintowane 
OTULINY IZOLACYJNE.  
Izolacja otulinami z pianki polietylenowej o przystosowana do umieszczania w strefie zalewanej betonem (przewody prowadzone 
w posadzce i bruzdach ściennych).  
Otuliny izolacyjne o współczynniku przewodzenia ciepła max 0,035 W/m*K - grubości zgodnie Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 
- dla rur wody zimnej:          9 mm 
- dla rur wody ciepłej i cyrkulacji o średnicy wewnętrznej do 22 mm:   20 mm 
- dla rur wody ciepłej i cyrkulacji o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm:  30 mm 
- dla rur wody ciepłej i cyrkulacji o średnicy wewnętrznej od 35 mm:  równa średnicy wewn. rury 
Przewody między rozdzielaczami w szachtach a podejściami do odbiorników prowadzić zaizolowane termicznie w posadzce. 
Jako izolację rur wodnych w bruzdach i w posadzce należy zastosować otulinę z pianki polietylenowej stabilizowanej o grubości 6 
mm – dla wody zimnej i 9 mm – dla wody ciepłej. 
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ZAWORY  
- zawory przelotowe kulowe mosiężne wg PN- 74/M- 75224,  
- zawory termostatyczne cyrkulacyjne 
ARMATURA CZERPALNA 
Baterie i zawory czerpalne: 
- stojące baterie umywalkowe, 
- stojąca bateria zlewozmywakowa 
- zawory czerpalne wody zimnej nad zlewem w kotłowni, 
- ścienne baterie wannowe, 
- zawory odcinające przy miskach ustępowych, 
- zawory do pralek, 
- zawory do zmywarek. 
 
2. WYKONANIE ROBÓT 
2.1. Warunki ogólne 
Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w 
szczególności: 
1.bezpieczeństwa konstrukcji, 
2.bezpieczeństwa pożarowego, 
3.bezpieczeństwa użytkowania, 
4.odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
5.ochrony przed hałasem i drganiami, 
6.oszczędności energii 
7.Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych 
przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
8.Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem (z wyjątkiem umieszczanych w posadzce) tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania przez punkty 
czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe przez 
przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
9.Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i 
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z 
wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 
10.Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
11.Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji termicznej 
12.Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji od ściany, stropu albo podłogi powinna 
wynosić co najmniej: 
- dla przewodów średnicy do 25 mm:    3 cm, 
- dla przewodów średnicy 32 - 50 mm:    5 cm, 
13.Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. 
14.Przewody pionowe należy prowadzić bez odchyleń 
15.Nie prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych,  
16.Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Przewody i armaturę należy łączyć przez złączki zgrzewane, zaprasowywane i gwintowane - odpowiednio do zastosowanego 
typu przewodów. 
Przewody prowadzić w szachtach, przestrzeni pod stropem piwnicy i w kotłowni, w posadzkach oraz w bruzdach ściennych. 
Przejścia instalacji  przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość 
przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i 
około 1 cm poniżej tynku na stropie. 
Dla przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego. Przestrzeń między rurą 
przewodu, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu 
Przejścia przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ogniochronnie – stosownie do zastosowanego 
materiału rury. 
W miejscu zmiany materiału z rur z tworzyw na metalowe należy stosować łączniki przejściowe.  
Przed podejściami do stojących baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosować zawory  kątowe 3/8” i pod baterię 
podejść wężykami zbrojonymi 3/8”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie tras i rzędnych wszystkich elementów zgodnie z 
wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór 
przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub 
wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu lub 
wspornika należy stosować podkładki elastyczne. W połowie wysokości każdego pionu należy wykonać punkty stałe.  
2.3. Montaż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura), w których będzie zainstalowana. Przed instalowaniem 
armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, 
powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Na odgałęzieniach przewodów doprowadzających 
wodę do grup przyborów w miejscu łatwo dostępnym powinna być zainstalowana armatura odcinająca. Jeżeli rozwiązanie 
doprowadzenia wodociągowego w przyborach lub urządzeniach umożliwia jej przepływ zwrotny na przewodzie doprowadzającym 
wodę wodociągową należy zainstalować odpowiednie wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny. 

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrolę wykonania instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” oraz w PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania 
przy odbiorze -- Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu oraz PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne 
wodociągowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze -- Wspólne wymagania i badania 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za prawidłowe, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

4. OBMIAR ROBÓT 
Długość rurociągów należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz 
rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek. Do długości rurociągów nie wlicza się armatury i innych elementów uzbrojenia 
przewodów. 
Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 
Liczba podejść do baterii i punktów czerpalnych (przyborów) oblicza się w sztukach według rodzajów podejść i średnic przyłącza. 
Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 
Uzbrojenie rurociągów, np. armatura, oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

5. ODBIÓR ROBÓT 
5.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzoną w bruzdach 
ściennych, na ścianach. Powinien być przeprowadzony przed zakryciem i zaizolowaniem.  
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować:  
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów 
- sprawdzenie prawidłowości zamocowań,  
- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe",  
- badanie szczelności instalacji.  
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na:  
- przejścia przewodów przez ściany i ewentualnie stropy  
- umiejscowienie i wymiary otworów 
- bruzdy w ścianach  
- wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionami i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków 
poziomych.  
- sposób ułożenia przewodów, w tym wykonanie kompensacji termicznej i wykonania izolacji. 
Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz armatury. Do badań należy 
wybrać losowo 3 % połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego 
połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest 
podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń.  
Badanie szczelności instalacji wodociągowej należy wykonać przy uwzględnieniu następujących uwag:  
- badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C.  
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- badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić woda wodociągową lub z innego źródła, dokładnie odpowietrzając 
urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia 
przewodów i armatury są szczelne. 
- po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub 
ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych.  
Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa 
nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i połączeniach.  
- instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 30 min (zalecane 60) nie wykazuje spadku ciśnienia.  
- badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje wodą zimną. drugi raz wodą o 
temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę 
szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe.  
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 
prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy ewentualnym udziale majstra lub 
brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.  
5.2 Odbiór końcowy 
W związku z tym, że większość instalacji wody zimnej i ciepłej będzie prowadzona w sposób niewidoczny po zakończeniu 
prowadzenia robót wykończeniowych, badanie szczelności powinno być przeprowadzone w ramach odbioru 
międzyoperacyjnego.  
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy dokonać regulacji wstępnej instalacji. Należy to wykonać w następujący 
sposób:  
- przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenia kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej 
wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej 
- urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda wypływa z najdalej położonych 
punktów czerpalnych, a czas napełnienia zbiorników spłukujących nie przekracza 1 minuty.  
- pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy przeprowadzić termometrami rtęciowymi z 
podziałką 1°C.  
- urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru płynie woda o temperaturze nie niższej 
niż 55°C i nie wyższej niż 60°C.  Pomiaru temperatury wody należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego  
- po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; treść 
tego wpisu powinna być poświadczona przez inspektora nadzoru.. 
Po zakończeniu regulacji należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi 
kierownik robót montażowych oraz inspektor nadzoru.  
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:  
- czy użyto właściwych materiałów i elementów 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- wielkość spadków przewodów  
- prawidłowość ustawienia armatury 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji 
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną.  
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć:  
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy 
- dziennik budowy i książkę obmiarów 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające" 
- protokoły wykonanych prób i badań  
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne 
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
- instrukcje obsługi.  
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją 
budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów 
zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.  

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST, dokumentacji projektowej budynku. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) z późn. zmianami 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.). 
- PN-84/B-01701 -" Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach".  
- PN-71/B-10420 -"Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze" 
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- PN-81/B-10700.00-"Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania 
wspólne i badania"  
- PN-81/B-10700.04-"Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
- PN-EN 1717:2003 – „ Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania 
dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny" 
- PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 
zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.” 
 
B. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

1. MATERIAŁY 
RURY  
- Rury kanalizacyjne PVC zewnętrzne (przeznaczone do ukłdania w gruncie) o średnicy 110 i 160 mm z litą ścianką o sztywności 
obwodowej 4 kN/m2, zgodne z PN-85/C-89205 stosowane do budowy kanałów kanalizacji sanitarnej. 
- Rury kanalizacyjne wewnętrzne z PVC-u (lub PP-HT) o średnicach 32, 40, 50, 75, 110 mm o połączeniach kielichowych z 
uszczelkami. 
PRZYBORY I ELEMENTY INSTALACYJNE: 
- umywalka standardowa 55 cm, mocowana do ściany, 
- miski WC typu kompakt, 
- wanny prostokątne o dł. 150 cm 
- umywalka 45 cm do montażu naściennego w kotłowni 
- zlewozmywak dwukomorowy 80x60cm ze stali szlachetnej, 
- wpusty podłogowe DN50 z nasadą ze stali nierdzewnej 
- wywiewki dachowe 
- zawory napowietrzające 
- rewizje (czyszczaki) 

2. WYKONANIE ROBÓT 
2.1. Warunki ogólne 
Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w 
szczególności: 
1.bezpieczeństwa konstrukcji, 
2.bezpieczeństwa pożarowego, 
3.bezpieczeństwa użytkowania, 
4.odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
5.ochrony przed hałasem i drganiami, 
6.oszczędności energii 
7.Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych 
przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
8.Przewody prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami, dachem, itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 
wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 
9.Przewody podejść kanalizacyjnych powinny być dodatkowo mocowane przy przyborach. 
10.Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
11.Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych. 
12.Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Przewody, przybory i armaturę sanitarną należy łączyć przez złączki i połączenia kielichowe z uszczelkami gumowymi, 
ewentualnie przez połączenia klejone. 
Przewody kanalizacyjne wewnątrz budynku i piony prowadzić w szachtach, ewentualnie bruzdach ściennych, ściankach 
działowych lub obudowane płytami gipsowymi. Przewody kanalizacyjne należy lokalizować pod przewodami instalacji grzewczych 
i wodnych. W miejscach przejść przez przegrody budowlane (ściany, stropy), pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w 
przegrodzie pozostawić wolną przestrzeń, którą należy wypełnić masą elastyczną, np. pianką poliuretanową. Zaleca się również 
stosować – w miejscach, gdzie jest to możliwe - rury osłonowe o średnicy 1,5x większej od nominalnej średnicy przewodu. 
Końcówki rury osłonowej wypełnić masą elastyczną.  
Średnica pionu powinna być jednakowa na całej jego długości i nie mniejsza niż 0,07 m, a w przypadku podłączenia miski 
ustępowej, 0,10 m. Przewody mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm pod kielichem rury. Piony 
wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną. W miejscach pionów prowadzonych w bruzdach ściennych, w 
ścianie na wysokości czyszczaków zamontować drzwiczki rewizyjne. Zmiany kierunków trasy kanalizacji wykonać przy pomocy 
kolan 15°-45° natomiast zmiany średnic poprzez redukcje. Dopływy do głównego poziomu wykonać poprzez trójniki 15°-45°.  
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Przewody pionowe i dłuższe podejścia poziome należy mocować do elementów budynku za pomocą uchwytów z podkładami 
elastycznymi. Obejmy mocować pod kielichem rury. 
Podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody, 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz 
czy w przewodach nie zalegają zanieczyszczenia. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– docinanie odcinków rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
Zbiorniki płuczące ustępowe - oszczędne dwuprzyciskowe. Przy miskach ustępowych zamontować zawory odcinające kulowe 
katowe. Wysokość montażu siedzenia dla miski ustępowej powinna wynosić max 48 cm, natomiast krawędź umywalki – 85 cm.   
Przybory należy zamocować w sposób zapewniający łatwy demontaż i ich właściwe użytkowanie. Rozwiązania konstrukcyjne 
armatury sanitarnej powinny zapewniać łatwy i pewny montaż do instalacji przy użyciu uniwersalnych narzędzi. Przed montażem 
należy oczyścić elementy współpracujące ze sobą. Montaż armatury i przyborów powinien zapewnić prawidłową i niezawodną 
eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników.  
Wpusty podłogowe - w wykonaniu nierdzewnym z koszem osadniczym.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie tras i rzędnych wszystkich elementów zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrolę wykonania instalacji z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe”, w PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne -- Wymagania i 
badania przy odbiorze -- Instalacje kanalizacyjne oraz PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne -- 
Wymagania i badania przy odbiorze -- wspólne wymagania i badania. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za prawidłowe, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

4. OBMIAR ROBÓT 
Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w metrach, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur, 
ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do długości rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, 
czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów. 
Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 
Liczbę podejść do przyborów oblicza się w sztukach według rodzajów podejść i średnic przyłącza. Długość rurociągów w 
podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 
Uzbrojenie rurociągów, np. armatura, przybory, wpusty, oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

5. ODBIÓR ROBÓT 
5.1 Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę i musi obejmować sprawdzenie ich 
właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały 
do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem 
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 
tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego 
materiału 
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5.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację kanalizacyjną prowadzoną w bruzdach ściennych i w 
wykopach. Powinien być przeprowadzony przed zakryciem bruzd i szachtów oraz zsypaniem wykopów.  
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować:  
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów 
- sprawdzenie prawidłowości zamocowań,  
- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe",  
- badanie szczelności instalacji.  
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na:  
- przejścia przewodów przez ściany i stropy  
- umiejscowienie i wymiary otworów 
- bruzdy w ścianach  
- wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionami i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków 
poziomych.  
- sposób ułożenia przewodów, w tym wykonanie kompensacji termicznej i wykonania izolacji. 
Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz przyborów. Do badań należy 
wybrać losowo 3 % połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego 
połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest 
podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń.  
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej należy wykonać poddając sprawdzeniu przewody odpływowe (poziomy) 
odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze poprzez oględziny po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem.  
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 
prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz 
inspektora nadzoru technicznego.  
5.3 Odbiór końcowy 
W związku z tym, że większość instalacji kanalizacyjnej będzie prowadzona w sposób niewidoczny po zakończeniu prowadzenia 
robót wykończeniowych, badanie szczelności powinno być przeprowadzone w ramach odbioru międzyoperacyjnego.  
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy instalację poddać badaniu na szczelność. Należy to wykonać w następujący 
sposób:  
- podejścia kanalizacji ścieków bytowo - gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez 
nie wody 
- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo - gospodarcze sprawdza się na szczelność po 
napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.  
Po zakończeniu prób należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi 
kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele wykonawcy i inwestora. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:  
- użycie właściwych materiałów i elementów, 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- wielkość spadków przewodów  
- prawidłowość ustawienia podejść pod przybory sanitarne 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń  
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości miedzy podporami 
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną.  
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy - dziennik 
budowy i książkę obmiarów 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające" 
- protokoły wykonanych prób szczelności,  
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne 
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
Z każdego odbioru i próby powinien być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z 
dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych 
elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST, dokumentacji projektowej budynku. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) z późn. zmianami 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
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– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.). 
- PN-84/B-01701 -" Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach".  
- PN-81/B-10700.00-"Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania 
wspólne i badania"  
- PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze -- Instalacje 
kanalizacyjne 
 
C. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

1 MATERIAŁY 
RURY:  
- rury wielowarstwowe, np. PE-Xc/AL/PE, 
- rury stalowe średnie ze szwem, 
- rury stalowe cienkościenne zewnętrznie ocynkowane, 
- złączki skręcane do rur wielowarstwowych, 
- złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych, 
- złączki zaprasowywane do rur stalowych cienkościennych ocynkowanych 
IZOLACJE TERMICZNE: 
- otuliny z wełny mineralnej z powłoką ze zbrojonej folii aluminiowej 
- otuliny z pianki polietylenowej z warstwą ochronną z folii PE 
URZĄDZENIA: 
- rozdzielacze do centralnego ogrzewania (wykonanie warsztatowe z rur stalowych), 
- zawory odcinające kulowe, 
- zawory równoważące (regulacji hydraulicznej), 
- zawory mieszające 3-drogowe z siłownikami, 
- zawory bezpieczeństwa dla c.o. i c.w.u. 
- pompy obiegowe elektroniczne, bezdławnicowe, 
- kocioł wiszący gazowy, kondensacyjny o zakresie mocy nominalnej 12,8-51,9kW oraz 18,3-72,5kW (dla parametrów wody 
grzewczej 50/30°C), 
- zasobnikowy podgrzewacz wody o pojemności 500 i 750 dm3 z wężownicą 
- grupy pompowe z armaturą, 
- naczynia wzbiorcze dla c.o. i c.w.u. 
- stacja zmiękczania wody kotłowej, 
- filtry siatkowe, odpowietrzniki automatyczne, separatory powietrza i separatory osadów 

2. WYKONANIE ROBÓT 
2.1. Warunki ogólne 
Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w 
szczególności: 
1.bezpieczeństwa konstrukcji, 
2.bezpieczeństwa pożarowego, 
3.bezpieczeństwa użytkowania, 
4.odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
5.ochrony przed hałasem i drganiami, 
6.oszczędności energii 
7.Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych 
przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
8.Przewody prowadzone przy ścianach, na lub pod sufitami podwieszanymi, pod i nad dachem, itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach 
nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 
9.Przewody podejść instalacji c.o. i c.t. do urządzeń powinny być dodatkowo mocowane przy przyborach. 
10.Przewody pionowe należy prowadzić bez odchyleń. 
11.Unikać prowadzenia przewodów instalacji c.o. i c.t. powyżej przewodów elektrycznych. 
12.Minimalna odległość przewodów c.o. i c.t. od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. 
13. W wymaganych miejscach należy wykonać punkty stałe. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Wszystkie przewody rozdzielcze oraz piony zaprojektowano z rur stalowych czarnych (instalacyjnych wg PN-80/H74244) 
łączonych przez spawanie. Dopuszcza się wykonanie przewodów rozdzielczych od kotłowni do piwnicy i pionów  z rur stalowych 
cienkościennych zewnętrznie ocynkowanych o połączeniach zaprasowywanych. 
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Instalację rozdzielczą w mieszkaniach zaprojektowano z rur wielowarstwowych Pe-Xc/Al./PE prowadzonych w posadzce.  
Przewody, urządzenia i armaturę należy łączyć przez złączki i połączenia gwintowane oraz zaprasowywane z uszczelkami 
gumowymi. 
Przewody instalacji c.o. prowadzić pod stropami, w szachtach lub obudowane płytami gipsowymi oraz w posadzce. Przewody 
należy lokalizować nad przewodami instalacji kanalizacyjnych i wodnych oraz pod przewodami elektrycznymi. W miejscach 
przejść przez przegrody budowlane (ściany, stropy), pomiędzy ścianką rury a krawędzią otworu w przegrodzie pozostawić wolną 
przestrzeń, którą należy wypełnić masą elastyczną, np. pianką poliuretanową. Zaleca się również stosować rury osłonowe o 
średnicy 1,5x większej od nominalnej średnicy przewodu. Końcówki rury osłonowej wypełnić masą elastyczną.  
Przewody mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów i obejm.  
Maksymalne odległości między uchwytami powinny wynikac z zastosowanego rodzaju materiału rur. 
W miejscach, gdzie bedą zamontowane zawory odcinające i regulacyjne na przewodach prowadzonych w ścianach, nad sufitami 
podwieszanymi, itp. montować drzwiczki rewizyjne o wymiarach dostosowanych do wielkości armatury.  
Zaleca się stosowanie kompensacji naturalnej wydłużeń termicznych, a w miejscach gfzie montaż kompensatorów typu "U", "Z" i 
"L" jest niewykonalny należy zastosować wydłużki mieszkowe. 
Przewody w posadzce należy ułożyć zgodnie z projektem. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie zalegają zanieczyszczenia. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– osadzenie uchwytów, 
– docinanie odcinków rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie tras i rzędnych wszystkich elementów. 

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrolę wykonania instalacji należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za prawidłowe, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

4. OBMIAR ROBÓT 
Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w metrach, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur, 
ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do długości rurociągów nie wlicza się zaworów i innych elementów 
uzbrojenia instalacji. 
Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 
Liczbę podejść do urządzeń oblicza się w sztukach według rodzajów podejść i średnic przyłącza. Długość rurociągów w 
podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 
Uzbrojenie rurociągów, np. armatura, urządzenia, itp. oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 
Urządzenia, jak np. armaturę, pompy, grzejniki oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i parametrów 
charakterystycznych. 

5. ODBIÓR ROBÓT 
5.1 Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę i musi obejmować sprawdzenie ich 
właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały 
do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).  
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Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem 
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 
tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego 
materiału 
5.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację c.o. i c.t. prowadzoną w ścianach i nad sufitami 
podwieszanymi i powinien być przeprowadzony przed ich zakryciem.  
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować:  
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów 
- sprawdzenie prawidłowości zamocowań,  
- kontrolę prawidłowego wykonania kompensacji wydłużeń termicznych, 
- sprawdzenie wykonania punktow stałych, 
- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe",  
- badanie szczelności instalacji.  
- próbne rozruchy i badanie "na gorąco" 
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na:  
- przejścia przewodów przez ściany i stropy , 
- umiejscowienie i wymiary otworów rewizyjnych, 
- bruzdy w ścianach , 
- sposób ułożenia przewodów, w tym wykonanie kompensacji termicznej i wykonania izolacji. 
Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz urządzeń. Do badań należy 
wybrać losowo 3 % połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego 
połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest 
podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń.  
Badanie szczelności instalacji należy wykonać pod ciśnieniem co najmniej 0,6MPa w czasie 60 minut. 
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 
prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz 
inspektora nadzoru technicznego.  
5.3 Odbiór końcowy 
W związku z tym, że większość instalacji będzie prowadzona w sposób niewidoczny po zakończeniu prowadzenia robót 
wykończeniowych, badanie szczelności powinno być przeprowadzone w ramach odbioru międzyoperacyjnego.  
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy instalację poddać badaniu na szczelność pod ciśnieniem co najmniej 
0,6MPa w czasie 60 minut.  
Po zakończeniu prób należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi 
kierownik robót oraz przedstawiciele wykonawcy i inwestora. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:  
- użycie właściwych materiałów i elementów, 
- prawidłowość wykonania połączeń,  
- prawidłowość lokalizacji i zamontowania urządzeń 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń  
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości miedzy podporami 
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną.  
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy - dziennik 
budowy i książkę obmiarów 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające" 
- protokoły wykonanych prób szczelności,  
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne 
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
Z każdego odbioru i próby powinien być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z 
dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych 
elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST, dokumentacji projektowej budynku. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) z późn. zmianami 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
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– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.). 
 
D. INSTALACJA GAZU 

1. MATERIAŁY 
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji gazu powinny odpowiadać polskim normom i normom branżowym, 
a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały, elementy i urządzenia 
użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania:  
- Rurociągi z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74200. Łączenie odcinków rur przez spawanie. Podejścia do urządzeń gazowych 
– gwintowane. 
- Zawory odcinające kulowe, mosiężne w wykonaniu dla gazu. 
- Kotły gazowe należy przystosować do spalania gazu ziemnego podgrupy GZ-50. 
- Szafka ścienna punktu redukcyjno-pomiarowego 
- aktywny system bezpieczeństwa gazowego składający się z detektorów, centralki sterującej, zaworów elektromagnetycznych, 
sygnalizatora optycznego i okablowania. 

2. WYKONANIE ROBÓT 
Rury łączyć przez spawanie gazowe. Krawędzie łączonych rur powinny być równe, a połączenia nie mogą wykazywać wad. 
Łączenia wykonać w taki sposób aby nie zmniejszyć prześwitu i drożności rur. Rury przeznaczone do łączenia powinny być 
przecinane prostopadle do ich osi. 
Przejścia przez ściany wykonać w rurach ochronnych stalowych.  
Przejście z szafki punktu redukcyjno-pomiarowego do wnętrza budynku należy wykonać jako gazoszczelne. 
Zaleca się, by szafki punktów redukcyjno – pomiarowych były przez producenta wyposażone w zawory elektromagnetyczne 
przystosowane do współpracy z aktywnym systemem bezpieczeństwa gazowego w kotłowni. 

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Odbiór materiałów, elementów i urządzeń. Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.).  

4. OBMIAR ROBÓT 
Długość rurociągów gazowych należy obliczać w metrach, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur, ich 
średnic, bez odliczania kształtek, Do długości rurociągów nie wlicza się zaworów i innych elementów uzbrojenia instalacji. 
Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 
Liczbę podejść do urządzeń oblicza się w sztukach według rodzajów podejść i średnic przyłącza.  
Uzbrojenie rurociągów, np. armatura, urządzenia, itp. oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy lub 
parametrów charakterystycznych. 

5. ODBIÓR ROBÓT 
5.1 Odbiór materiałów 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem 
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 
tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.  
5.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem:  
- przejścia dla przewodów przez ściany  
- umiejscowienie i wymiary otworów,  
- ściany w miejscach montażu przyborów, 
- wysokości montażu gazomierzy i kotła c.o. 
- sposób podłączenia przewodu powietrzno - spalinowego przy kotle 
- sposób wykonania wentylacji w pomieszczeniu technicznym (kotłowni). 
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 
prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz 
inspektora nadzoru technicznego. 
5.3 Odbiór końcowy 
Badania szczelności nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej nie niższej od 0°C.  
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od 
ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę. 
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Próby szczelności prowadzić pod ciśnieniem 0,05 MPa – dla instalacji bez urządzeń oraz pod ciśnieniem 0,015 MPa dla instalacji 
z podłączonymi urządzeniami. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min manometr nie wykaże spadku ciśnienia 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badania szczelności oraz czynności 
regulacyjne, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych 
odstępstw), z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Tom II -Instalacje sanitarne i 
przemysłowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.  
W szczególności należy skontrolować:  
- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
- prawidłowość wykonania połączeń,  
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
- prawidłowość wykonania odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do spalania,  
- prawidłowość montażu kotła 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.  
Z każdego odbioru i próby powinien być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z 
dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych 
elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
 
 
     opracował: mgr inż. Tomasz Habicht 
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
„Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych” przy ul. Malinie w Pleszewie, dz. nr 2986/43, 2993/7, 3000/5, 3001/5, 3002/5, 
3003/5 AM-34 obręb Miasto Pleszew. 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z 
układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej w budynku oraz w terenie, objętych zakresem projektu. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych może 
wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i 
jakości robót.  
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
1.3.1 Prace towarzyszące 
1.3.1.1 Wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacja geodezyjna 
Wytyczenie geodezyjne mogą wykonywać wyspecjalizowane jednostki geodezyjne lub osoby fizyczne, posiadające zezwolenie 
na wykonywanie robót geodezyjnych. Odbywa się ono przy zastosowaniu metod geodezyjnych na podstawie danych 
przedstawionych w projekcie. Przedmiotem wytyczenia są punkty charakterystyczne tj. punkty umożliwiające szczegółowe 
wyznaczenie w terenie przebiegu tras kabli oraz lokalizacji słupów oświetleniowych i złącz kablowych. 
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza polega na pomiarze wybudowanych obiektów budowlanych. Po wykonaniu 
pomiarów, geodeta ustosunkowuje się co do zgodności usytuowania wybudowanych obiektów z projektem i dokonuje wpisu do 
dziennika budowy. Dokumentacja geodezyjna w postaci operatu, przekazywana jest do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. Po przyjęciu do zasobu geodezyjnego, kierownik budowy otrzymuje mapę poinwentaryzacyjną opatrzoną 
stosownymi pieczęciami urzędu. Mapa poinwentaryzacyjna stanowi element składowy dokumentacji budowy.  
1.3.1.2 Opracowanie dokumentacji powykonawczej 
Zgodnie z Prawem budowlanym do podstawowych obowiązków Kierownika budowy należy przygotowanie dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w 
trakcie wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi. Przez dokumentację budowy należy rozumieć 
pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.3.2 Roboty tymczasowe 
Roboty tymczasowe to roboty potrzebne do wykonania robót podstawowych. Nie są jednak przekazywane zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Roboty tymczasowe obejmują m.in. zaplecze tymczasowe budowy, tymczasowe 
konstrukcje rusztowań, a także prace, które są odnawiane np. podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych. Koszty 
robót tymczasowych zazwyczaj są wliczane w koszty ogólne budowy. W przypadku robót tymczasowych o znacznej wartości, 
Wykonawca i Zamawiający osiągną porozumienie o odrębnym rozliczeniu robót tymczasowych. Roboty tymczasowe należy 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wiedzą techniczną. 
1.4 Informacje o terenie budowy 
Wykonawca zobowiązany jest znać obowiązujące przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz pozostałe przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych przepisów podczas prowadzenia robót budowlanych.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót budowlanych, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać i zdemontuje tymczasowe urządzenia oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania terenu budowy i zabezpieczenia robót budowlanych.  
Wykonawca odpowiada za ochronę urządzeń na powierzchni ziemi oraz pod ziemią. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych urządzeń w czasie trwania robót. W przypadku uszkodzenia tych urządzeń 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane podmioty oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń na powierzchni ziemi oraz pod ziemią. 



                                KKKKKKKKAAAAAAAALLLLLLLLDDDDDDDDOOOOOOOO                        AGENCJA BUDOWLANA 

 

PTBS Pleszew, ul. Malinie 108  STWiOR 

Wykonawca ma obowiązek znać, a także podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających z przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować 
się do zaleceń Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz innych warunkach nie spełniających odpowiednich 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny dla życia i zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat przeprowadzanych robót lub przez jego pracowników. 
1.5 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia (Wspólny słownik zamówień CPV) 
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45312310-3 – Ochrona odgromowa 
45312311-0 – Montaż instalacji piorunochronnej 
45314310-7 – Układanie kabli 
45315300-1 – Instalacje zasilania elektrycznego 
45317000-2 – Inne instalacje elektryczne 
45317300-5 – Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
1.6 Określenia podstawowe 
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w 
zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych, a także co do 
nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera 
ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami 
określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału 
lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla 
badanego materiału lub wyrobu. 
Część przewodząca czynna – przewód lub inny element przewodzący, będący częścią instalacji lub urządzenia elektrycznego, 
który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej znajduje się pod napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu 
ochronnego. 
Część przewodząca dostępna – przewodząca część instalacji lub urządzenia elektrycznego, będąca w zasięgu ręki, która 
podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w przypadku awarii. 
Część przewodząca obca – przewodząca część nie będąca częścią instalacji lub urządzenia elektrycznego. 
Napięcie dotykowe – napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być 
dotknięta przez człowieka, a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie cechu urządzeń elektrycznych, z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej. 
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji oraz przed 
przedostawaniem się ciał stałych i cieczy, którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej, z 
wykorzystaniem zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego oraz odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia, rozdzielcze, 
sterownicze i sygnalizacyjne. 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, 
przesyłania, rozdziału lub do przetwarzania w inną formę energii. 
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Oprawa oświetleniowa – kompletne urządzenie służące do połączenia z instalacją elektryczną, ochrony źródła światła przed 
wpływami zewnętrznymi, a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych. Ułatwia właściwe umiejscowienie i 
bezpieczną eksploatację źródeł światła, tworzy estetyczne formy wizualne dla danego typu pomieszczenia.  
Rozdzielnica – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki funkcjonalne, służący do zasilania odbiorników energii 
elektrycznej, zabezpieczania przewodów elektrycznych przed przetężeniem, realizacji wyznaczonych zadań oraz kontroli 
obwodów instalacji elektrycznej.  
Uziemienie – zintegrowany zespół środków i urządzeń służący do zapewnienia bezpieczeństwa z punktu widzenia ochrony 
przeciwporażeniowej, odgromowej i przeciwprzepięciowej.  
Uziom – przewodnik umieszczony bezpośrednio w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu zapewnienia 
odpowiedniej rezystancji uziemienia. 
Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziemieniem, wystający ponad ziemię. 
Przewody odprowadzające – górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do odprowadzenia energii pioruna od 
siatki zwodów do uziemienia.  
Zwody – górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.  
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych i części przewodzących obcych, w celu 
wyrównania różnicy potencjałów. 
Szyna uziemiająca – przeznaczona do przyłączania do uziemienia części przewodzących dostępnych i obcych. 
Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed wyładowaniami atmosferycznymi i 
przepięciami w sieci elektroenergetycznej. 
Przewody elektryczne – urządzenia służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów i impulsów elektrycznych w wybrane 
miejsce. 
Kabel elektroenergetyczny – przewód elektryczny przystosowany do umieszczenia w ziemi. 
Żyła robocza – izolowana żyła wykonana z miedzi lub aluminium w przewodzie lub kablu elektrycznym, służy do przesyłania 
energii elektrycznej.  
Żyła neutralna – izolowana żyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterożyłowych pełni rolę przewodu 
ochronno-neutralnego.  
Żyła ochronna – izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą zielono-żółtą, bezwzględnie wymagana przez 
określone środki ochrony przeciwporażeniowej.  
Skrzyżowanie – miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome rożnych linii kablowych pokrywają się lub przecinają. 
Zbliżenie – miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy rożnymi liniami kablowymi, urządzeniami sieci podziemnych 
jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających 
oraz nie występuje skrzyżowanie. 
Rura ochronna – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla lub przewodu przed uszkodzeniem mechanicznym, 
spowodowanym czynnikami zewnętrznymi. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOW I WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie i specyfikacji technicznej służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych dla projektowanych rozwiązań.  
2.1 Warunki dostawy materiałów 
Wykonawca może dostarczyć materiały na budowę, jeśli spełni następujące warunki: 

• uzyska akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego, 
• materiały są zgodne z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej, 
• materiały są właściwie zabezpieczone i oznakowane, 
• materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do stosowania. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów niezbędnych do wykonania robót. Materiały nie spełniające powyższych 
warunków zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na 
pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru inwestorskiego może uznać wadę za niemającą znaczącego wpływu na 
jakość i funkcjonowanie instalacji i ustalić zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami, 
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego składowania będą 
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zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt i maszyny używane do robót powinny być zgodne z ofertą Wykonawcy i powinny odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentach organizacji robót. Wykonawca dostarczy Kierownikowi 
budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania. Sprzęt i maszyny będące 
własnością Wykonawcy bądź wynajęte mają być utrzymywane w stanie sprawności i gotowości do pracy. Sprzęt i maszyny 
powinny być zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt i maszyny nie spełniające warunków specyfikacji technicznej zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót oraz nie uszkodzą przewożonych materiałów, sprzętu lub maszyn. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca stosować się będzie do 
ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów, sprzętu lub maszyn na i z terenu budowy. W przypadku 
transportu nietypowych ładunków, Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich organów i w sposób 
ciągły, o każdym takim transporcie, będzie powiadamiał Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco oraz na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz inne skutki spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1 Zgodność robót z projektem i specyfikacją techniczną 
Podstawą wyceny i wykonania robót jest projekt oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich obowiązują jak dla całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta, który dokona odpowiednich poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w projekcie i w 
specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia, pod warunkiem akceptacji 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 
obowiązujące przepisy, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
5.2 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentami organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Roboty ulegające zakryciu, po odbiorze przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej. Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
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6.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania, stosować należy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o miejscu i terminie pomiarów lub badań. Po wykonaniu pomiarów lub badań, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
6.3 Raporty z badań 
Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezwłocznie, na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, 
stanowiącej dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego, o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub rozbieżności z ilością robót podanych w kosztorysie nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na piśmie.  

8. ODBIOR ROBÓT 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z projektem, specyfikacją techniczną oraz poprzedzającymi ustaleniami. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu przez inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 
8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się z dla 
zakresu robót określonego w umowie wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru 
inwestorskiego.  
8.3 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy oraz jednoczesnym pisemnym poinformowaniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów dotyczących odbioru końcowego. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
8.4 Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• projekt z naniesionymi zmianami, 

• inwentaryzację geodezyjną, 
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• protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• opinie, ustalenia i wnioski technologiczne, 
• dziennik budowy i księga obmiarów, 

• protokoły z badań i pomiarów, 

• atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności zabudowanych materiałów, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

W przypadku, gdy wg komisji, prace pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru.  
8.5 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w umowie. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie 
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania składające się na wykonanie robót, określone w projekcie i 
specyfikacji technicznej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.no ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn. zm), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 
108 poz. 953 z późn. zm.), 

• normy przywołane w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.), 

• pozostałe obowiązujące akty prawne, przepisy i normy. 
 

opracował:  mgr inż. Marek Żelawski 
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru Instalacji  
Teletechnicznej w obiektach kubaturowych 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-
montażowych wymienionych w punkcie 1.1. i dotyczą instalacji: 

- instalacja monitoringu 
- instalacja okablowania strukturalnego LAN 
- instalacja domofonowa 
- instalacja telewizji użytkowej 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z pktem 1.1.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  

- montaż korytek, rurek PCV 
- układanie, wciąganie przewodów 
- montaż  urządzeń 
- uruchomienie systemu 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne”  
Pojęcia ogólne: 
Okablowanie pionowe (wewnątrz budynku) - kable miedziane lub/i światłowody ułożone zazwyczaj w głównych pionach 
(kanałach) telekomunikacyjnych budynków, realizujące połączenia pomiędzy punktami rozdzielczymi systemu. 
Punkty rozdzielcze - miejsca będące węzłami sieci w topologii gwiazdy, służące do konfiguracji połączeń. Punkt zbiegania się 
okablowania poziomego, pionowego i systemowego. Zazwyczaj gromadzą sprzęt aktywny zarządzający siecią (koncentratory, 
przełączniki itp.). Najczęściej jest to szafa lub rama 19-calowa o danej wysokości wyrażonej w jednostkach U (1U=45 mm). 
Okablowanie poziome - część okablowania pomiędzy punktem rozdzielczym, a gniazdem użytkownika. 
Gniazda abonenckie - punkt przyłączenia użytkownika do sieci strukturalnej oraz koniec okablowania poziomego od strony 
użytkownika. Zazwyczaj są to dwa gniazda RJ-45 umieszczone w puszce lub korycie kablowym. 
Połączenia systemowe oraz terminalowe - połączenia pomiędzy systemami komputerowymi a systemem okablowania 
strukturalnego. 
Połączenia telekomunikacyjne budynków - często nazywane okablowaniem pionowym międzybudynkowym lub okablowaniem 
kampusowym. Zazwyczaj realizowane na wielowłóknowym zewnętrznym kablu światłowodowym. 
kabel krosowy – jest to giętki kabel zakończony z dwóch stron złączem (RJ45, KATT, ST, SC), służący do wykonywania 
połączeń w punkcie dystrybucyjnym (np. pomiędzy urządzeniem aktywnym, a panelem z zakończeniami okablowania 
poziomego). 
kabel przyłączeniowy - jest to giętki kabel zakończony z dwóch stron złączem (RJ45, ST,SC), służący do wykonywania 
połączeń pomiędzy punktem abonenckim, a urządzeniem aktywnym użytkownika (kartą sieciową, telefonem, drukarką sieciową). 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.  
2.1.Materiały do wykonania instalacji  
instalacja CCTV 

� kamera kopułkowa wysokiej rozdzielczości 
� kabel UTP kat. 5e 
� rura RHDPEt 32/2,0 

instalacja okablowania strukturalnego LAN 
� szafa dystrybucyjna GPD 24U 
� panel krosowy 24xRJ45 ; 48xRJ45 
� switch 24 portowy 
� gniazdo komputerowe 2xRJ-45 
� kabel UTP kat.5e 
� rura FK15/20F 
� korytko kablowe KGR 100H42 

instalacja domofonowa 
� kaseta domofonu 
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� aparat odbiorczy domofonu 
� kabel YTP kat. 5e 
� rura winidurowa gładka RL-22 
� rurka winidurowa karbowana peszel fi 22 mm 

instalacja RTV-SAT 
� zestaw multiswitchowy 
� kabel koncentryczny TRISET 113 
� gniazda końcowe  RTV 
� zestaw anten 

Wszystkie urządzenia powinny posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania. 
2.2.Składowanie materiałów 
Materiały dostarczone na plac budowy należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.  
3. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne”. 
1) Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
2) Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 
3) Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót 
4. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej  „Warunki Ogólne”. 
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być  
układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 
podczas transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
5.2.Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 
bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż 
instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 
Firma wykonująca prace instalacyjne powinna posiadać odpowiedni certyfikat producenta systemu, który umożliwi po 
zakończeniu prac otrzymanie określonej gwarancji na wykonany system. 
5.2.1.Instalacja okablowania 
1) Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego oraz kabli szkieletowych okablowania pionowego 
należy skoordynować z istniejącymi i   wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowana instalacja elektryczna, instalacja 
elektryczna ogólna, instalacja centralnego ogrzewania, wody, gazu itp. 
2) Wszystkie kable sygnałowe powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazd sygnałowych w 
punktach przełączeniowych użytkowników oraz na panelach w punktach dystrybucyjnych 
3) Instalacje układać w korytach kablowych, listwach instalacyjnych, rurkach PC przeznaczonych dla instalacji teletechnicznej. 
4) Wszystkie metalowe części (drabinki, koryta kablowe, szafy dystrybucyjne)  mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach 
zakłóceniowych, należy połączyć przewodem miedzianym z  głównym zaciskiem uziemiającym. Rezystancja uziomu nie powinna 
być większa od 10 
5) Przy układaniu kabla nie dopuszczać do zgięcia kabli pod kąt większym niż 90, oraz nie dopuszczać do zaciskania się opasek 
łączeniowych na przewodach. 
6) Łączenie kabli miedzianych w gniazdkach logicznych i punktach dystrybucyjnych  wykonywać zgodnie z zaleceniami EIA/TIA 
568B.         
5.2.2. Montaż urządzeń 
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z dokumentacji dostarczonymi DTR dla poszczególnych elementów systemu. 
5.2.4.Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy stosować Szybkie Wyłączanie Zasilania zgodnie z PN-E-05009/41 i 
późniejszą jej nowelizacją. 
Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych, należy połączyć przewodem 
miedzianym z głównym zaciskiem uziemiającym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 
6.2.Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 
oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
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6.3.Kontrola jakości robót 
6.3.1.Warunki przystąpienia do badań 
Wykonawca robót powinien dostarczyć Inżynierowi projekt powykonawczy Instalacji Teletechnicznej z naniesionymi zmianami w 
trakcie wykonania robót 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
1) przed zamknięciem koryt, stropów podwieszonych przed  
2) zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane oraz po wciągnięciu kabli do kanalizacji kablowej 
3) po ukończeniu montażu urządzenia  
4) w okresie gwarancyjnym 
6.3.2. W zakresie robót Instalacji Teletechnicznej 
1) Zgodność przebiegów kablowych z dokumentacją projektową (uwzględniając inne media). Wszelkie odstępstwa powinny być 

uzgodnione z Inżynierem. 
2) Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową. 
3) Poprawność wykonania instalacji sieci sygnałowej powinna być potwierdzona pomiarami statycznymi i dynamicznymi 

właściwości poszczególnych torów. Należy przeprowadzić testy okablowania dla wszystkich punktów połączeniowych. Dla 
łączy światłowodowych należy przeprowadzić pomiary tłumienności zgodnie z wymaganiami odpowiednich standardów     
(dwukierunkowe pomiary  sygnałem w dwóch oknach transmisji). Wszystkie raporty z pomiarów powinny zostać dołączone  
do dokumentacji powykonawczej i przekazane inwestorowi. 

4) Prawidłowe i zgodne z dokumentacją oznaczenie przewodów. 
6.3.3. W zakresie robót montażu urządzeń 
1) Sprawdzenie zgodności miejsca montażu urządzeń z dokumentacja projektową 
2) Sprawdzenie poprawności montażu i działania urządzeń zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montażu oraz 

instrukcjami dostarczonymi przez producentów DTR 
3) Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz połączeń wyrównawczych. 
4) Sprawdzenie poprawności uziemienia oraz wyników pomiarów 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne”. 
Jednostkami obmiaru są: 

- przewody, korytka, listwy, rurki   1 mb  
- urządzenia     1 szt 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić 
w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie Instalacji  Teletechnicznej 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności powinny 
im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
Montaż okablowania 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający 
ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót 
objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole 
należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
8.2. Odbiór techniczny końcowy instalacji  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,  
- wykonanie oprogramowania systemu (central telefoniczna) 
- sprawdzeniu działania poszczególnych układów systemu, 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 

budowy); 
- dziennik budowy; 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 
- obmiary powykonawcze; 
- raporty z pomiarów statycznych i dynamicznych oraz tłumienności powinny zostać dołączone  do dokumentacji 

powykonawczej  
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- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- protokoły wykonanych badań odbiorczych 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
- instrukcję obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji strukturalnej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem 
braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”. 
Roboty instalacyjne dla wykonania okablowania płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera: 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykonanie przejść przez przegrody 
- ułożenie i łączenie rur, listew, koryt 
- wciąganie i układanie przewodów 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
Roboty instalacyjne dla montaż urządzeń płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- montaż urządzeń 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 
Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
NORMY  
Wytyczne projektowania instalacji okablowania strukturalnego właściwe dla producenta komponentów okablowania 
strukturalnego 
ANSI/EIA/TIA-586 wraz z dodatkami TSB-36 i TSB-40, ISO 11801- Międzynarodowa norma dotyczące wymagań dla okablowania 
teleinformatycznego. 
Załącznik nr 23 do rozporządzenia Ministra Łączności  z dnia 4września 1997r. „Wymagania techniczne  na okablowanie  
strukturalne” 
EN 50167÷9 - Europejska norma dotyczące wymagań dla okablowania  
teleinformatycznego. 
USTAWY 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 
czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstał na podstawie następujących 
Dzienników Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzędowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, 
poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676. 
Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904  
ROZPORZĄDZENIA 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 
108/2002, poz.953) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ l BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z późniejszymi 
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 
140) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób 
zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, 
przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje 
kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, póz. 377) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
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z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, póz. 728) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. 
U. Nr 107, póz. 679) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
(Dz. U. Nr 140, póz. 906) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia l marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 22, póz. 206) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. 
(Dz. U. Nr 51, póz. 617) 
ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I  BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, póz. 456) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I  BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr  lOl, póz. 
1104) 
ZARZĄDZENIA 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa 
i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295) 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. 
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. poz. 23 n 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa 
i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, póz. 463) 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa 
i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. póz. 216) 
POLSKIE NORMY  
PN-EN 60118-7:2001      Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym — Wymagania szczegółowe 
dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. Zastępuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03; 
PN – EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastępuje PN-70/E-79100 ; 
PN-IEC 60050-826   Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Zastępuje PN-91/E-
05009/02; 
PN - EEC 60364-1     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot   i wymagania podstawowe. Zastępuje 
PN-91/E-05009/01; 
PN - IEC 60364-3     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie  ogólnych charakterystyk. Zastępuje normę PN-
91/E-05009/03;  
PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-92/E-05009/41; 
PN – IEC 60364 – 4 - 42  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania  cieplnego. Zastępuje normę PN-91/E-05009/42;  
PN – IEC 60464 – 4 - 442  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zabezpieczenia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach  wysokiego napięcia. 
PN – IEC 60464 – 4 - 43   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnieni bezpieczeństwa. Ochrona 
przed prądem przetężeniowym.  Zastępuje PN-91/E-05009/43; 
PN – IEC 60364 - 443   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. Zastępuje PN-93/E-05009/443; 
PN-IEC 60364-4-45  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  bezpieczeństwa. Ochrona przed 
obniżeniem napięcia. Zastępuje PN-91/E-05009/45; 
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 
izolacyjne i łączenie. Zastępuje PN—92/E-05009/46; 
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PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki  ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Zastępuje PN-92/E-05009/47; 
PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony  zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. Zastępuje PN-91/E-
05009/473; 
PN-IEC 60364-4-481  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór  
środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
grodków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-91/E-05009/482; 
PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne. Zastępuje PN-93/E-05009/51;                        
PN-IEC 60364-5-52  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
łączeniowa i sterownicza. Zastępuje PN-93/E-05009/53; 
PN-IEC 60364-5-537  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. Zastępuje PN – 92/E – 05009/537 
PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 
przewody ochronne. Zastępuje PN-92/E-05009/ 54; 
PN-IEC 60364-5-56  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. Zastępuje PN-92/E-05009/56; 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie  odbiorcze. Zastępuje PN-93/E-05009/61 
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Instalacje na terenie budowy i  rozbiórki. Zastępuje PN-91/E-05009/704; 
PN-IEC 60364-7-706    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 
PN-IEC 60364-7-707   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Wymagania dot. uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 
PN-IEC 60664-1:1998   Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady. 
PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  
PN-92/E-05031  Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. wymagania i  badania. 
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
PN-IEC 60050-826   Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach  
budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02;  
PN-IEC 60364- l    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot  i wymagania podstawowe. Zastępuje PN-
91/E-05009/01; 
PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. Zastępuje normę PN-91/E-
05009/03; 
PN-92/M-51004 
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