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OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZE ŃSTWA , OCHRONY ,KONTROLI I ODBIORU 
  
1.WSTĘP  
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową boisk sportowch wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem, oświetleniem i 
kontenerowym zapleczem sanitarno szatniowym. 
Zadanie będzie realizowane w ramach programu „Orlik 2012”. 
  
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  
 
1.4.  Określenia podstawowe Ilekro ć w ST jest mowa o: 
1.4.1.  obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć: 
a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c)  obiekt małej architektury; 
 
1.4.2.  budynku  - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym  - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4.  budowli  - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
1.4.5.obiekcie małej architektury  - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.4.7. budowie  - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.9. remoncie  - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
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1.4.10. urządzeniach budowlanych  - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.11. terenie budowy  - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. dokumentacji budowy  - należy przez to 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 
obiektów metodą montazu - także dziennik montażu. 
1.4.13. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14.terenie zamkni ętym  - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a)obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b)bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
1.4.15. aprobacie technicznej  - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. wyrobie budowlanym  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.17. drodze tymczasowej (monta żowej)  - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 
do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.18. dzienniku budowy  - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
1.4.19. kierowniku budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót  - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.21.inspektorze nadzoru inwestorskiego  - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.  
 
1.5.2.Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.  
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1.5.3.Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6.Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7.Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników 
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.8.Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
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świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9.Bezpiecze ństwo 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. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
1.5.11.Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty.  
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia mi ejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
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2.3.Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
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 SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Zapewnienie dostawy materiałów do realizacji zadania leży po stronie Wykonawcy, wewnętrzny transport na 
terenie działki zorganizuje Wykonawca na własny koszt. Wykonawca wykona i zabezpieczy niezbędne dla 
realizacji zadania drogi, rampy, najazdy i zjazdy na terenie inwestycji – działania powyższe nie podlegają 
oddzielnej zapłacie, są kalkulowane w kosztach ogólnych zadania. 
4.2. Wymagania dotycz ące 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. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
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pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie 
wraz z oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 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, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5.Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7.Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3.znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8.Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
[2] 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 załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar 
robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
  
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie z warunkami umowy 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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 póz. 718). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 
953). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 
póz. 401). 
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1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
robót ziemnych dla zadania: „Budowy boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012” . 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót obj ętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów związanych z budową boisk sportowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-01 „Wymagania ogólne" punkt 1.4. 
 
1.5.0gólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" punkt 1.5 
 
2.MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami). 
-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 
-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 2. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują jako 
zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 
-rury drenarskie Rl 00^-150 mm z tworzywa sztucznego; 
-geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002; 
-kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996; 
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2.3.Piasek 
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.  
 
 
3. SPRZĘT 
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np: 
-równiarki lub spycharki uniwersalne; 
-walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne; 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01 "Wymagania ogólne" punkt 3. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o 
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w ST-01 " Wymagania ogólne" punkt 4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
 5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-01 "Wymagania ogólne" punkt 5.1. 
 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02. 
 
5.2.Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. 
 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 
Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez 
Wykonawcę: 
-opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 

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

pierwotnego; 
 
5.3.Roboty przygotowawcze  
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane 
przygotowanie terenu pod budowę. 
 
Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych 
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w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w 
najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej 
informacji to sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 
-wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 
-ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych; 
-wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów; 
-niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu; 

Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną dla całego procesu budowlanego we wszystkich branżach 
zapewni Wykonawca – jej koszt ma zostać skalkulowany w ofercie 

 
5.4.Zasady wykonywania wykopów 
 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na 
obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych (Ustawa 27.04.200 lr. Prawo ochrony środowiska -Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi 
zmianami). 
 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie 
się gruntu. 
 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową 
praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 
 
Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, 
np. takich jak: 
-wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją; 
-„rozpompowanie" warstwy wodonośnej; 
-zmiana kierunków przepływu wód gruntowych; 
-zwiększenie współczynnika filtracji gruntów; 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ 
wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu 
zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 
 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru 
celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.5.0dwodnienie wykopów 
 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować 
systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi z których woda będzie odpompowywana 
poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z 
odpowiednimi instytucjami. 
 
5.6.Tolerancje wykonywania wykopów: 
 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
-± 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie; 
-± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 
-± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów; 
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5.7.Zagęszczenie dna wykopu 
 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiał tworzący 
podłoże uniemożliwia przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do +20%. 
 
Obsługę geologiczną w zakresie badań zagęszczeń zapewni na swój koszt Wykonawca. Ilość i rodzaj badań 
określa dokumentacja projektowa. 
 
5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
 
Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach 
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
5.9.Podsypki 
 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
Warunki wykonania zasypki 
 
— Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót; 
-Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci; 
-Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
• 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
• 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; 
• 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi; 
 
— Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js -1,0 wg próby 
normalnej Proctora; 
Obsługę geologiczną w zakresie badań zagęszczeń zapewni na swój koszt Wykonawca. Ilość i rodzaj badań 
określa dokumentacja projektowa. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi wpkt. 10. 
 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
-sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją; 
-kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 
-sprawdzenie przygotowania terenu; 
-kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 
-sprawdzenie wymiarów wykopów; 
-sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów; 
-ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" punkt 6. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" punkt 7. Jednostką 
obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-01 "Wymagania ogólne" punkt 8. Roboty ziemne 
związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-01 "Wymagania ogólne" punkt 9. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m2

 wykopów i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
-oznakowanie robót; 
-wyznaczenie zarysu wykopu; 
-wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia ścian 

wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem; 
— odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce 
odwożenia mas ziemnych; 
-odwodnienie wykopu; 
-utrzymanie wykopu; 
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 

Nadzoru; 
-wykonanie, a następnie rozebranie dróg, ramp, najazdów dojazdowych; 
-oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i Rozporz ądzenia 
 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
 
PN-B-O4452:2002   Geotechnika. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

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

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

BN-88/8932-02  Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 12063:2001   Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne 
PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996    Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi 
zmianami), 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
gruntowego. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułożenia warstw konstrukcji pod nawierzchnie sportowe boisk oraz nawierzchnie 
ciągów pieszych.  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 01 „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 SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST  - 01 pkt 4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01 „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. 
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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 i w rzędach równoległych do osi parkingu 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. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład w 
miejscu łączenia z nawierzchnią istniejącą. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inżyniera. 

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) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy  
od ci ężkiego  

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
1,00 

 
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%. 
Badania przeprowadzi na własny koszt Wykonawca, bez dodatkowej zapłaty – obsługę geologiczną należy 
skalkulować w kosztach ogólnych budowy. 
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 
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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 JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST - 01 „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 5 razy  

2 Równość podłużna co 10 m  

3 Równość poprzeczna 3 razy  

4 Spadki poprzeczne *) 5 razy  

5 Rzędne 
wysokościowe 

co 15 m w osi boisk i na ich krawędziach  

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 10 m w osi i na krawędziach  

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

12 punktów boisko duże 
8 punktów boisko małe 
Lokalizacje wskazane przez Inspektora Nadzoru 

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. 
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6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm. 

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 SST - 01 „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 SST - 01 „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 PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

• profilowanie dna koryta lub podłoża, 

• zagęszczenie, 

• utrzymanie koryta lub podłoża, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy budowie zespołu boisk sportowych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy 
podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 01 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
• piaski, 
• żwir i mieszanka, 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 
[4]. 
2.4. Wymagania dla geowłókniny 
Zastosowano geowłókninę typu Drefon S-130, wymaga się utrzymania parametrów technicznych przy 
zamianie na materiał równoważny.  
2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• równiarek, 
• walców statycznych, 
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• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST – 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
4.3. Transport geowłóknin 
 Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 
− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 
− zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
− ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
− niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub 

rozciąć geowłókniny. 
 Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest to 
materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST - 02 „Roboty ziemne” oraz SST - 03 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”  
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do osi 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 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna 
być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 
grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy 
według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
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niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 
5.4. Odcinek próbny 
NIE DOTYCZY 
5.5. Rozkładanie geowłóknin 
Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 
elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i 
krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone w SST lub 
producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub 
zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego. 
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin 
Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać się ruch 
jakichkolwiek pojazdów. 
 Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, 
że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym 
materiale. 
5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 
warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 
 

Lp. Wyszczególnienie 
badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 5 razy  

2 Równość podłużna co 10 m  

3 Równość 
poprzeczna 

3 razy  

4 Spadki poprzeczne *) 5 razy  

5 Rzędne 
wysokościowe 

co 15 m w osi boisk i na ich krawędziach  

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 10 m w osi i na krawędziach  

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

12 punktów boisko duże 
8 punktów boisko małe 
Lokalizacje wskazane przez Inspektora Nadzoru 
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6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [7]. 
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1 cm i -2 cm. 
 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm. 
6.3.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien 
być mniejszy od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin 
W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować: 
a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji projektowej, 
b) równość warstwy, 
c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 
d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej. 
 Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, 
przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny mieć 
takich uszkodzeń. 
 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 7 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01 „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. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – 01 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
• prace pomiarowe, 
• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i 
jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie warstwy. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i 
mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów z tłucznia kamiennego. 
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako: 
- podbudowę pomocniczą, 
- podbudowę zasadniczą. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej 
warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST – 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST - 01 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 
• kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 
• woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
2.3. Wymagania dla kruszyw 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 
• tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
• kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
• kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w 
PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla: 
• klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 
• klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej. 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co 
najmniej 2. 
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 
 
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 
 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:  

 
 
35 
40 
 
30 

 
 
50 
50 
 
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 
2,0 
3,0 

 
 
3,0 
5,0 
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3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % 
ubytku masy, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 
4,0 
5,0 

 
 
10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % 
ubytku masy, nie więcej niż: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 
 
30 
nie bada się 

 
 
 
nie bada 
się 
nie bada 
się 

 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy 
tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa 
lub podbudowa 
zasadnicza 

 
Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia- 
nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 
mniej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 
 
3 
4 
 
 
75 
 
15 
 
15 

 
 
 
4 
5 
 
 
65 
 
25 
 
20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [1], % 
m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 
0,2 

 
 
0,3 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m, 
nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 
40 
nie bada się 

 
 
45 
nie bada 
się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg 
PN-B-06714-26 [6]: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza  
niż: 

 
 
 
wzorcowa 

 
2.4. Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
1. równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
2. rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
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3. walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
4. walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 
klińcem, 
5. szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
6. walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
7. przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
8.  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
  
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST - 03 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.  
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona 
warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy 
odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony 
wzorem: 
gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
odsączającej, 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do osi 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 m. 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego 
wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może 
przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego 
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym 
powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć 
kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć 
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być 
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli 
to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy 
kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna 
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
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Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania. 
5.4. Odcinek próbny 
NIE DOTYCZY 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST -01 „Wymagania ogólne” pkt 6. -  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 
niniejszych SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia podbu- 
dowy na jedno badanie 
(m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w 
kruszywie 
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

 
4 

 
200 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy każdej zmianie źródła pobierania 
materiałów 

 
6.3.2. Badania właściwości kruszywa 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w 
przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych 
powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia 
Kamiennego 
 

Lp. Wyszczególnienie 
badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 5 razy  
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2 Równość podłużna co 10 m  

3 Równość 
poprzeczna 

3 razy  

4 Spadki poprzeczne *) 5 razy  

5 Rzędne 
wysokościowe 

co 15 m w osi boisk i na ich krawędziach  

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 10 m w osi i na krawędziach  

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

12 punktów boisko duże 
8 punktów boisko małe 
Lokalizacje wskazane przez Inspektora Nadzoru 

 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [11].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o 
średnicy 30 cm (MPa) 

 Pierwotny M Wtórny M 

Ruch lekki 
Ruch lekko średni i średni 

100 
100 

140 
170 

 
Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być 
większy od 50 MPa. 
Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia M do 
pierwotnego modułu odkształcenia M jest nie większy od 2,2. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary 
zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
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Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy 
utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
 
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01 „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 PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie kruszywa, 
• zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1
. 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 

2
. 

PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

3
. 

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

4
. 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

5
. 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

6
. 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 
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7
. 

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

8
. 

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

9
. 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

1
0
. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

1
1
. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

10.2. Inne dokumenty 
Nie występują. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt budowlano-wykonawczy zamienny zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”                                        str. 37 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE  "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1,48 - 100 Głubczyce,tel. 077 485 21 79 ,0 500 253 296 
PRACOWNIA   PROJEKTOWA  „ 4D WOJCIECH  ŚNIEŻEK ”,  44-100 Gliwice,   ul. Gorzołki 17/9,     tel./fax (032) 74 74 826,     tel. 793 382 109 

 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 

SST - 06 
 

NAWIERZCHNIA 
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Głubczyce 2010 
 
 



Projekt budowlano-wykonawczy zamienny zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”                                        str. 38 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE  "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1,48 - 100 Głubczyce,tel. 077 485 21 79 ,0 500 253 296 
PRACOWNIA   PROJEKTOWA  „ 4D WOJCIECH  ŚNIEŻEK ”,  44-100 Gliwice,   ul. Gorzołki 17/9,     tel./fax (032) 74 74 826,     tel. 793 382 109 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 
• dróg i ulic lokalnego znaczenia, 
• parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży, 
• chodników,  placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 01 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać: 
• 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 
• 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
• 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznacz onych do ruchu samochodowego, 
• 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
• na długości ± 3 mm, 
• na szerokości ± 3 mm, 
• na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie 
więcej niż 5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
• próbka nie wykazuje pęknięć, 
• strata masy nie przekracza 5%, 
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 
większe niż 20%. 
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2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. 
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 
[4]. 
2.3.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa 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 wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami 
na szynie lub krawężnikach. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je 
w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - 
rodzimy lub nasypowy o WP ³ 35 [7]. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla 
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na 
podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, 
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SST - 
03 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.  
5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
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Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może 
stanowić: 
• grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
• kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
• podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosować obrzeża betonowe zgodne z 
dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 
5.5. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek 
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań 
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 
2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST: 
• pomierzenie szerokości spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
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6.4.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 
cm. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 
2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego 
oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01 „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 według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• przygotowanie podłoża, 
• ewentualnie wykonanie podbudowy, 
• wykonanie podsypki, 
• ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w SST - 01 „Wymagania ogólne”.  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie i ubicie kostki, 
• wypełnienie spoin, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy  

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

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

6. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-
01 

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża na zakończeniu nawierzchni boisk. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w pt.1.1 
  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych: a)  Obrzeża 
betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST - 01  „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 01  „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST - 01  „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
2.2.  Stosowane materiały 
2.2.2. Obrzeża betonowe 8x30 
  
2.2.3. Materiały na ławę i do zaprawy 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -wymaganiom PN-B -
11113 [6]. 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 „Krawężniki betonowe" pkt 2. 
  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 01  „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 01  „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01  „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub 
piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie 
koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
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Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST - 01  „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a)koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b)podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 
wymaganiami pkt 5.3, 
c)ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 
odchyleniach: 
  
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długośc obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 
spoiny na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01  „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01  „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. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane koryto, 
- wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 01  „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie koryta, 
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- rozścielenie i ubicie podsypki, 
- ustawienie obrzeża, 
- wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego. 
1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 
a) wykonanie nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym 
 
l .4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST - 01  „Wymagania ogólne" 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 01  „Wymagania ogólne"  
 
2.MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 01 „Wymagania 
ogólne" 
 
2.2.  Materiały na boisko do koszykówki i siatkówki z nawierzchni syntetycznej: 

Boisko wielofunkcyjne[ET 35mm + SBR 7mm + EPDM 7mm]: 

 
I. Charakterystyka nawierzchni: 

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA. 

Nawierzchnia składa się z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 
mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany 
jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy min 7 mm  

Górna warstwa składa się z z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem 
poliuretanowym, jednoskładnikowym . Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki 
mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w 
mikserze. Grubość warstwy min 7 mm. 

Nawierzchnie należy rozkładać na macie elastycznej typu ET gr. 35 mm. 

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o średnicy 3-5 mm, 
suszonego ogniowo, połączonego lepiszczem poliuretanowym. Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe 
mieszane jest z systemem poliuretanowym (PUR) w mikserze. Warstwa podkładowa ET układana jest 
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic).  

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące 
systemu nawierzchni poliuretanowej, które należy dołączyć do oferty:  

1. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań itp.) wydany przez 
instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający, że oferowana nawierzchnia 
syntetyczna spełnia wymagania Zamawiającego 

2. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877  

3. Atest Higieniczny PZH 

4. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6:2003, wydane przez 
laboratorium posiadające akredytacje DIN / IAAF 

5. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie 
wyspecyfikowanych wymagań technicznych  

6. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na 
danym zadaniu. 

7. Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej 
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Dokumenty nale ży doł ączyć do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodno ść z oryginałem.  
 

 Konstrukcja nawierzchni:  
• Warstwa wierzchnia pierwsza EPDM min. 7mm 
• Warstwa wierzchnia druga SBR min. 7mm 
• Warstwa elastyczna ET 35 mm 
• warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm - gr. 5,0 cm 
• warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego(stabilizowane mech.)31,5-63 mm - gr. 10 cm 
• warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego - gr. 10 cm 
• geowłóknina 
• drenaż w obsypce z kruszyw płukanych 8-26 mm 
• grunt rodzimy 

Nawierzchnia boiska należy oddzielić od pozostałych elementów terenów za pomocą obrzeży 
betonowych 8 x 30 x 100 cm ustawianych na ławie betonowej B15 z oporem. Wody opadowe odprowadzane 
będą poprzez drenaż wgłębny do kanalizacji deszczowej.  
  
2.4. URZĄDZENIA BOISKOWE 

1. Koszykówka: 
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiągu 160 cm, tablica 180x105 cm, obręcz uchylna, 
siateczka do poręczy łańcuszkowa.  
Ilość: 2 zestawy. 

2. Siatkówka: 
Słupki stalowe w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, 
siatka całosezonowa, łańcuszkowa 
Ilość: 1 zestaw. 

 
3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne" . 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne" 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne"  
 
5.  Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykówki i siatkówki 
Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna 
ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
  
5.4. Montaż urządzeń boiskowych : 
5.4.1. Boisko do siatkówki: 
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tuleji 
p) Ustawienie demontowalnych stojaków do siatkówki w tym jeden z krzesłem sędziowskim , siatka 
turniejowa czarna z antenkami ( 1 kpl ) 
5.4.2. Boisko do koszykówki: 
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem śrub 
b)Ustawienie stojaków metalowych do koszykówki kpl z tablicą 180x105cm obręczą uchylną i siatką -2kpl 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST - 01  „Wymagania ogólne" 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne" 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne" 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9. l. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
10. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
a) Atesty PZH 
b) Instrukcje producentów 
c) Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa 
budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 
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1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
ułożenia nawierzchni typu „trawa syntetyczna" dla zadania. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót obj ętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem nawierzchni 
sportowej typu „sztuczna trawa". 
 
1.4.0kreślenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 
podanymi w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
Trawa syntetyczna - Włókna polipropylenowe wetkane w osnowę poliuretanową lub lateksową. 
 
l.S.Ogó/ne wymagania dotycz ące Robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-01 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2.MATERIAŁY 2.1.  
Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami). 
-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 
-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 2. 
 
2.2. Trawa syntetyczna  
 
— trawa syntetyczna o wysokości 60 mm  
 
 Charakterystyka nawierzchni:  
▪ Typ włókna: monofil 
▪ Skład chemiczny włókna: 100 % polietylen,  
▪ kolor: dwa odcienie zielonego 
▪ Ciężar włókna: min. 11 000 Dtex 
▪ Gęstość trawy: min. 97 000 włókien/m² 
▪ podkład: poliuretan lub lateks 
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Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące 
systemu nawierzchni z trawy syntetycznej które należy dołączyć do oferty:  
 
o Aktualny certyfikat FIFA 2 Star  dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i dotyczący 
oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf 
(dostępny na www.FIFA.com) i wyniki  z bada ń  przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratori um 
(Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), 
o Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub  
aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB. 
o Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.  
o Atest PZH lub równowa żny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.  
o Autoryzacja producenta trawy syntetycznej , wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 
o Próbk ę oferowanej trawy z oryginaln ą metryczk ą producenta  
 
Właściwo ści techniczno – u żytkowe:  

Wykładzina z włókien monofilowych i warstwy podkładowej.  
 
Warstwę podkładową z części włókien, wplecionych na siatkę (tkaninę) z tworzywa sztucznego i razem z 
siatką zatopiona w lateksowej warstwie podkładowej. Warstwa czarna szorstką fakturą; grubość to 2 mm. 
 
UWAGA: Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów 
nawierzchni wymaga się składania wraz z ofertą dokumentów wyżej opisanych, (podstawą prawną żądania 
powyższych dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane). 
 
 
Charakterystyka podło ża. 
Podłoże, na którym będzie układana wykładzina ma być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta i 
powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne.  
Podbudowy nośne z kruszywa należy wykonać zgodnie z częścią graficzną. 
Odchyłki mierzone na łacie 2m nie powinny przekraczać ±2mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje 
powierzchnie podbudowy. 
 
III. Konstrukcja podbudowy:  

• trawa syntetyczna – wysokość włókna min.60 mm (wraz z wypełnieniem piaskiem i granulatem), 
• warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4mm) - gr.4 cm, Is=1 
• warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) - gr. 5,0 cm Is=1 
• warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stabilizowane mech. (fr. 31,5-63mm) - gr. 10 cm 
• warstwa piasku gruboziarnistego zagęszczanego warstwowo do Is=1, gr. 10 cm 
• geowłóknina drenarsko-separująca Drefon S130 lub równoważna 
• drenaż w otulinie i obsypce z kruszyw płukanych 8-16 mm 
• grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0,95 

 
Nawierzchnia boiska oddzielona będzie od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży 
betonowych 8 x 30 x 100 cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem. Wody opadowe odprowadzane 
będą poprzez drenaż wgłębny do kanalizacji deszczowej. 
Zagęszczenia podlegają odbiorowi  
 
2.3.Piasek kwarcowy 
Stosujemy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,l-0,9mm w ilości zalecanej przez Producenta Trawy 
Syntetycznej. 
 
2.4.Granulat gumowy  
- SBR 
lub 
- EPDM 
lub 
- Granulat termoplastyczny 
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-2.5. Taśma klej ąca 
Stosujemy taśmę klejąca do łączenia arkuszy trawy syntetycznej. 
 
2.6. Wyposa żenie boiska 
Dwie bramki do piłki nożnej zgodnie z projektem. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt 3; Do układania 
nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o 
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Środki transportu wykorzystywane przez 
Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz 
przepisów o ruchu drogowym. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 " Wymagania ogólne" punkt 4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt5. 
 
5.2. Roboty monta żowe 
 
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
Montaż nawierzchni odbywa się poprzez rozłożeniu jej na przygotowanej podbudowie, docięciu do 
wymaganego wymiaru. Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa się poprzez pokrycie 
specjalnie rozłożonej taśmy klejem, który spaja sąsiadujące krawędzie nawierzchni. Linie wyznaczające pole 
gry nie są malowane lecz stanowią integralną część nawierzchni (ewentualnie linie boisk są wklejane). Po 
połączeniu wszystkich elementów i wykonaniu linii boisk nadaje się nawierzchni odpowiednią twardość i 
wytrzymałość wcierając pomiędzy źdźbła trawy odpowiednią ilość piasku kwarcowego lub piasku i granulatu 
gumowego (w zależności od rodzaju trawy i przeznaczenia trawy). 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
7.0BMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST-01 „Wymagania ogólne" pkt 7.  
 
7.2.Zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożenia nawierzchni trawy syntetycznej. 
 
8.0DBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót.  
Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. 
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne zasady 
 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w SST - 01 „Wymagania ogólne" punkt 9. 
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9.2.Zasady rozliczenia i płatno ści  
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane nawierzchni typu 
„trawa syntetyczna" będzie dokonana według następującego sposobu: 
Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się na jej 
wykonanie nawierzchni, określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; 
 
Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje: 
-robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
-wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii 

robót z kosztami zakupu; 
-wartość pracy sprzętu z narzutami; 
-koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
-podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT); 
-przygotowanie stanowiska roboczego; 
-oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego; 
 
Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej 
i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 
 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy i Rozporz ądzenia 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 
13 z dn. 10.04.1972 r.). 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu 
drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
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l. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
ogrodzenia dla zespołu boisk sportowych. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót obj ętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ogrodzeń związanych z budową boisk sportowych 
Roboty wchodzące w skład SST-06: 
 
l. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w SST-01 „Wymagania ogólne" punkt 1.41. 
 
Siatka metalowa -   siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym, skośnym), 
pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana (harfowa, pętlowa, 
półpętlowa), o różnych wielkościach oczek. 
 
Stalowa linka usztywniaj ąca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę stalową. 
 
Wysoko ść ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-01 „Wymagania ogólne" punkt 1.5. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami). 
-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 
-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w SST-01 „Wymagania ogólne" punkt 2. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 
 
słupki z rur stalowych kwadratowych 80x80/3,0 mm dł. 4,5m, ocynkowane i malowane po obróbce 
warsztatowej; 
— zastrzały (przypory) dla skrajnych i środkowego słupa z rur j.w. 
— siatka stalowa powlekana o oczkach 50 mm (drut 2,5 mm); linka naciągowa ocynkowana lub drut 
ocynkowany 4,0 mm, 
furtki stalowe kompletne (typowe) o wymiarach 100x200 cm (rury kwadratowe 50x50x3 z wypełnieniem 
panelami zgrzewanymi - ocynkowane i lakierowane wyposażone w samozamykacze 
 
2.3.Stopy betonowe 
 
Stopy betonowe o wymiarach 40x40x100 cm dla słupów głównych, ogrodzenie wysokości 4,00 m. 
 
Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji ogrodzenia i 
piłkochwytów. 
 
Beton na stopy: 
-mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250; 
-klasa betonu B20; 
-wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250; 

 
2.4. Materiały do wykonania fundamentów betonowanyc h „na mokro" 
 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed 
wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy 
z mieszanki betonowej. 
Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być B 15 lub B 20 lub 
zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 
 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania PN-B-
19701, Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-
08. 
 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) 
powinno spełniać wymagania PN-B-06712. 
 
Woda powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodę pitną. 
 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, SST 
lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich 
dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spełniać wymagania 
PN-B-23010. 
 
Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania 
Inspektor Nadzoru. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona na budowę powinna 
być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali 
używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264. 
 
3.SPRZĘT 
 
Montaż elementów ręcznie. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-01 "Wymagania ogólne" punkt 3. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1.Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. 
 
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o 
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Środki transportu wykorzystywane przez 
Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz 
przepisów o ruchu drogowym. 
 
Transport obrzeży betonowych powinien odbywać się w liczbie sztuk nieprzekraczających obciążenia 
zastosowanego środka transportu. Przewożone elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem. 
 
4.2.Mieszanka betonowa 
 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien 
powodować: 
-segregacji składników; 
-zmiany składu mieszanki; 
-zanieczyszczenia mieszanki; 
-obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.; 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-01 "Wymagania ogólne" punkt5.  
 
5.2.Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 
Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez 
Wykonawcę: 
 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 
konstrukcyjnych; 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 
pierwotnego; 
 
 
5.3. Wykonanie ogrodzenia 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres 
robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed 
wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na 
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
-wykonanie dołów pod słupki; 
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-wykonanie fundamentów betonowych pod słupki; 
-ustawienie słupków (metalowych); 
-wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego); 
-wykonanie bram i furtek. 
 
5.4. Wykonanie dołów pod słupki 
 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny 
mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 1,0 do 1,1 m. 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki 
narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych wg 
rysunków dokumentacji projektowej. 
 
Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach 
ogrodzenia. 
 
 
5.5. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie 
ułożonym w dołku. 
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom 
punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 
 
Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do 
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli 
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10°C -po 14 dniach. 
 
5.6. Ustawienie słupków 
 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny 
otwór rury. 
Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15° 
należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi lub stężeniami regulowanymi 
śrubą rzymską, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 20 do 45°. 
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających 
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, 
narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 
 
 
5.7. Rozpi ęcie siatki ogrodzeniowej 
 
 
Do słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane. Linki powinny 
być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne i bramowe, a w 
przypadku zerwania się, aby zwabiały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami względnie 
złączami rzymskimi lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
 
Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne lub bramowe. 
 
Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za pomocą prętów 
płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siatkę napina się 
w sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 
cm) do linek. Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z rurą R 42mm zaginając na niej poszczególne 
druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 
 
 
 
 



Projekt budowlano-wykonawczy zamienny zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”                                        str. 60 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE  "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1,48 - 100 Głubczyce,tel. 077 485 21 79 ,0 500 253 296 
PRACOWNIA   PROJEKTOWA  „ 4D WOJCIECH  ŚNIEŻEK ”,  44-100 Gliwice,   ul. Gorzołki 17/9,     tel./fax (032) 74 74 826,     tel. 793 382 109 

 

 
5.9. Wykonanie spawanych zł ącz elementów ogrodzenia 
 
 
Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011. 
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie 
powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 
mm dla spoiny powyżej 6 mm. 
 
Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie 
powinien być większy niż 1 mm. 
 
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru może dopuścić 
wady większe niż podane w tablicy 1 jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne ogrodzenia. 
Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych - wg PN-M-69775  
 
5.10.Wykonanie bram i furtek 
Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala Inspektor Nadzoru. Każda brama i 
furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp. 
 
5.11.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach 
 
Malowanie ogrodzeń metalowych 
 
Ocynkowaną siatkę, słupki i inne elementy metalowe ogrodzenia należy malować pierwszy raz po 
zaobserwowaniu pojawiania się rdzy, a następnie przeciętnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed 
korozją. 
 
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy 
zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie  należy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze 
poniżej +5°C, jak równie ż malować metodą natryskową w temperaturze poniżej + 15°C oraz podczas 
występującej mgły i rosy. 
 
 
Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń: 
-z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ew. starą, 

łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające przyczepność farby do podłoża przez zmywanie, 
usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowanie, 
odpalanie, ługowanie lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-
ISO-8501-1; 

-przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek 
ogólnego stosowania, a następnie -wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę, 

-do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, dobrej 
jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako: 

 
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeci wkorozyj ne); 
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe, itp. oraz 

rozcieńczalniki, zalecone przez producenta 
stosowanej farby; 
- farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha" (zestalonej 
substancji błonotwórczej na powierzchni 
farby), dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt 
zgęstniałej farby, ew. przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń); 
-malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą natryskową (pistoletami 

elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.); 
-z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową, przy 

czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej. 
 
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053, 
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Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST lub Inspektor Nadzoru na 
wniosek Wykonawcy. 
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem 
fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych 
zacieków sygnalizujących korozję słupka. 
Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską 
zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawartość szkodliwych składników. 
 
Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki 
poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do izolowanych 
zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2.Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki 
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 
 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 
-siatki ogrodzeniowe; 
-liny stalowe; 
-rury i kształtowniki na słupki; 
-drut spawalniczy; 
-pręty zbrojeniowe; 
 
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania 
fundamentów betonowych „na mokro". Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, 
na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla 
tych robót. 
 
6.3.Badania w czasie wykonywania robót 
 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 
 
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
c) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
d) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
e) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4, 
f) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.5, 
g) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.6; 
i) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8; 
g) poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11. 
 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 
h) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) 

należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń 
utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów; 

i) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 
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razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze; 
j) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej 

spoin, zgodnie z PN-M-06515; 
k) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem; 
 
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 
Inspektora Nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień zostaną rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.0BMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-01 „Wymagania ogólne" punkt 7. Jednostką 
obmiarową wykonanego ogrodzenia jest mb. 
Jednostką obmiarową wbudowanych obrzeży jest mb wykonanego krawężnika zgodnie z dokumentacją 
projektową i pomiarami w terenie. 
 
8.0DBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST-01 "Wymagania ogólne" punkt 8. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie. 
 
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST-01 "Wymagania ogólne" punkt 9. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia. 
 
Cena jednostkowa obejmuje: 
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
-oznakowanie robót; 
-wyznaczenie zarysu wykopu; 
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 

Nadzoru; 
-wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; 
-oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia 
 
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
-dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych; 
-ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność; 
-uporządkowanie terenu; 
− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych; 

 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy i Rozporz ądzenia
PN-S-02205:1998 PN-
H-97051 
 
PN-H-97053 PN-M-
80006 PN-M-80026 
PN-M-80201 PN-M-
82054 
 

PN-ISO-8501-1 
 
 
 
BN-73/0658-01 BN-89/1076-02 
 
BN-83/5032-02 BN-80/6366-02 
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Drogi samochodowe. 
Roboty ziemne. 
Wymagania i badania 
Drogi samochodowe. 
Roboty ziemne. 
Wymagania i badania 
Ochrona przed korozją. 
Przygotowanie 
powierzchni stali, 
staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne 
wytyczne 
Ochrona przed korozją. 
Malowanie konstrukcji 
stalowych. Ogólne 

wytyczne 
Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
Śruby,  wkręty  i   nakrętki   stalowe  ogólnego  przeznaczenia.   Ogólne 
wymagania i badania 
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów.    Stopnie   skorodowania   i    stopnie   przygotowania   nie 
zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 
usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylen 
Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe

 
10.2.Inne dokumenty 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 
 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92, poz. 881), 
 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami), 
 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami), 
 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 200lr., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi 
zmianami), 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

SST - 11 
 

Z A P L E C Z E   K O N T E N E R O W E  
 
 
 
 

SST 11/1 - ROBOTY ZIEMNE 
 

SST 11/2 – FUNDAMENTY 
 

SST 11/3 – KONSTRUKCJE 
 

SST 11/4 - ROBOTY POKRYWCZE 
 

SST 11/5 - POSADZKI KAUCZUKOWE 
 

SST 11/6 - ELEMENTY WYKOŃCZENIA 
 

SST 11/7 - INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 
 

SST 11/8 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI  
           ELEKTRYCZNYCH ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU OPRAW,  
           OSPRZĘTU, URZĄDZEŃ l ODBIORNIKÓW ENERGII  
           ELEKTRYCZNEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Głubczyce 2010  
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SST -11 WYMAGANIA OGÓLNE  

 
 1. WSTĘP 

Temat:  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza szatniowego 
kontenerowego. 
 
Inwestor: 
GMINA GŁUBCZYCE 
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 14 
48-100 GŁUBCZYCE 
 
Jednostka projektowa:  
PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUGOWO - BUDOWLANE  "AQWA" S.C. 
ul. Królowej Jadwigi 1,  
48 - 100 Głubczyce 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
Robót przewidzianych do wykonania i odbioru w ramach robót budowlanych przy budowie zaplecza 
szatniowego kontenerowego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST         
 
SST 11/1 - ROBOTY ZIEMNE 
45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112000-5 Usuwanie gleby 
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111250-5 Badanie gruntu 
 
SST 11/2 – FUNDAMENTY 
45262210-6 Fundamentowanie 
45262212-0 Kopanie rowów 
45262300-4 Betonowanie 
 
SST 11/3 – KONSTRUKCJE 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
 
SST 11/4 - ROBOTY POKRYWCZE 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
 
SST 11/5 - POSADZKI KAUCZUKOWE 
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 
 
SST 11/6 - ELEMENTY WYKOŃCZENIA 
45422100-2  Stolarka drewniana, ślusarka 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych 
45421122-5 Instalowanie ram okiennych z tworzyw sztucznych 
45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 
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SST 11/7 - INSTALACJA WODOCI ĄGOWA I KANALIZACYJNA 
45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych 
45332200-5 Hydraulika 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu 
 
SST 11/8 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI E LEKTRYCZNYCH ROBOTY W 
ZAKRESIE   
           MONTAŻU OPRAW, OSPRZĘTU, URZĄDZEŃ l ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
45314310-7 Kładzenie kabli 
45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 
 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, ST,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.5. Dokumentacja, któr ą należy przedstawi ć w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac.  
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy. 
3. Świadectwa jakości, aprobaty techniczne przedstawione przez producentów użytych materiałów. 
4.  Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów materiałów. 
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni materiałów, urządzeń oraz 
dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do 
robót objętych niniejszym opracowaniem. 
 
4. OBMIAR ROBÓT  
4.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
4.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m3 kubatury stóp fundamentowych 
1 m2 płaskich płyt żelbetowych  
1 m2 posadzek 
1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych 
1 m2 ścian 
1 m2 dla okładzin ścian 
1 m2 fasad szklanych 
1 m2 rolet, żaluzji zewnętrznych 
1 m2 dla sufitów podwieszanych 
1 m2 dachów 
1 m3 kubatury konstrukcji drewnianej dachów 
1 mb rynien, rur spustowych 
1 m3 obróbek blacharskich 
 



Projekt budowlano-wykonawczy zamienny zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”                                        str. 67 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE  "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1,48 - 100 Głubczyce,tel. 077 485 21 79 ,0 500 253 296 
PRACOWNIA   PROJEKTOWA  „ 4D WOJCIECH  ŚNIEŻEK ”,  44-100 Gliwice,   ul. Gorzołki 17/9,     tel./fax (032) 74 74 826,     tel. 793 382 109 

 

5. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
Określenia podstawowe  
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów  – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium  – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie In żyniera  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys  – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 
 
 
SST 11/1 - ROBOTY ZIEMNE 

  
45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112000-5 Usuwanie gleby 
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111250-5 Badanie gruntu 
 
1. OPIS ROBÓT 

a) Wytyczyć budynek oraz wykopy pod stopy fundamentowe; 
b) Zdjąć warstwę humusów złożyć je na okład; 
c) Wykonać wykop pod stopy fundamentowe  
d) Wykonać zasypkę z zagęszczonej do Id=0.9 pospółki pod stopy fundamentowe 
e) Zasypać wykonane fundamenty pospółką; 
f) Ułożyć warstwę humusu na zewnątrz obiektu. 

 
2. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH  

a) Warstwę humusu grubości średnio 0,30 m zdjąć przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. spycharek). 
Humus zdjąć na pełną głębokość zalegania. Zdjęty humus winien być składowany w regularnych 
pryzmach, zabezpieczony przed możliwością zanieczyszczeń. Humusu nie powinno się usuwać w 
czasie intensywnych opadów, aby uniknąć zanieczyszczenia go innymi rodzajami gruntów.  

b) Wykop szerokoprzestrzenny do poziomu gruntu nośnego można wykonać sprzętem mechanicznym 
(spycharkami).  

c) Podłoże z pospółki pod fundamenty należy zagęszczać mechanicznie warstwami nie grubszymi niż 20 
cm, zagęszczenie kontrolować geotechnicznie. 

d) Zasypanie wykopów: 
- zasypanie wykonać po ułożeniu instalacji znajdujących się pod posadzką; 
- zasypkę wykonać pospółką warstwami co 30 cm, warstwy zagęszczać do ID = 0,65; 
- zaleca się zasypanie fundamentów wykonać przed stawianiem ścian; 
- ułożenie humusu na zewnątrz budynku wykonać po ukończeniu obiektu. 

3.  WARUNKI ODBIORU ROBÓT ZIEMNYCH  
a) Rozpoczęcie robót fundamentowych, w tym wykonanie podsypki z pospółki, można wykonać dopiero 

po odbiorze podłoża, co powinno być stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku 
budowy; 

b) Odbiór podsypki z pospółki przeprowadza się po jej ukończeniu; 
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c) Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków gruntowo-wodnych w podłożu z danymi 
zawartymi w dokumentacji oraz z wymaganiami zawartymi w opisie dokumentacji wykonawczej oraz z 
wymaganiami podanymi wyżej; 

d) Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie z udziałem uprawnionego geologa.  
e) Protokół odbioru podłoża powinien zawierać wyniki badań podłoża gruntowego. 

 
 
SST 11/2 - FUNDAMENTY 
 
45262210-6 Fundamentowanie 
45262212-0 Kopanie rowów 
45262300-4 Betonowanie 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
fundamentów budynku zaplecza szatniowego kontenerowego. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie fundamentów. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora. 
 

2. OPIS ROBÓT 
 

Stopa fundamentowa: 
a) Wykonać pod  stopę  podłoże z betonu podkładowego B10, min 10 cm; 
b) Ułożyć izolacje poziomą na chudym betonie; 
c) Ustawić szalunki stopy; 
d) Zabetonować fundamenty; 
e) Rozebrać szalunki; 
f) Zaizolować wykonane stopy fundamentowe - 2x Abizol R+ 1x Abizol P ( izolacja z wierzchu i 

wokół stopy);  
g) Na stopie fundamentowej - słupki fundamentowe z bloczków betonowych fundamentowych M6 na 

zaprawie cementowej; 
 

3. WARUNKI WYKONANIA FUNDAMENTÓW 
 

a) Do wykonania podsypki z pospółki można przystąpić po sprawdzeniu stanu podłoża i po 
odebraniu dna wykopu przez uprawnionego geologa zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w 
opisie technicznym dokumentacji wykonawczej. 

b) Podsypkę należy wykonać z pospółki. Należy ją zagęszczać warstwami co 20 cm, przy 
zagęszczeniu nie stosować wibrowania. 

c) Podłoża podkładowe do poziomu gruntu nośnego min - 10 cm pod stopami fundamentowymi 
wykonać z betonu B10 o konsystencji wilgotnej. Podłoże to starannie ubić. 

d) Deskowanie ław zaleca się wykonywać z wykorzystaniem deskowań systemowych. 
e) Betonowanie fundamentów: 
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- do betonowania można przystąpić po odebraniu przez nadzór zbrojenia i szalunków, co powinno 
być odnotowane w dzienniku budowy; 

- zaleca się zorganizowanie betonowania tak, by wykonać w ciągu jednego dnia betonowania stóp 
fundamentowych całego obiektu, w ten sposób uniknie się przerw roboczych; 

- do betonowania fundamentów stosować beton marki B20 o konsystencji K3 (plastycznej); 
- mieszanka betonowa winna być zużyta nie dłużej, niż w 1,5 godz. od czasu jej wytworzenia przy 

temperaturze betonowania poniżej 200C. W wypadku wyższej temperatury mieszankę należy zużyć 
po 1 godzinie; 

- przebieg betonowania winien być rejestrowany w dzienniku budowy, a w szczególności należy 
odnotować: daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania poszczególnych etapów wykonania robót, 
wytrzymałość betonu na ściskanie, receptury mieszanek betonowych i ich konsystencje, daty, 
miejsca i liczbę pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a następnie wyniki i 
terminy badań, temperaturę zewnętrzna powietrza; 

- mieszanka betonowa podczas układania powinna być zagęszczana wibratorami wgłębnymi; 
- po wykonaniu betonowania należy prowadzić jego staranną pielęgnację polegającą m.in. na 

chronieniu twardniejącego betonu przed działaniem warunków atmosferycznych, ułożony beton 
należy utrzymywać w stałej wilgotności przez min 3dni; 

- izolowanie fundamentów prowadzić przy pewnej bezdeszczowej pogodzie, opady deszczowe w 
czasie prac izolacyjnych lub bezpośrednio po ich wykonaniu mogą uszkodzić izolację. 

 
 

4. WARUNKI ODBIORU FUNDAMENTÓW: 
 

a) Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu 
posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania robót ciesielskich, 
zbrojarskich, betonowych, żelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być 
dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny być zapisane w protokółach odbioru robót 
zanikających. 

b) Kontrole mieszanki betonowej, kontrole wytrzymałości betonu należy prowadzić zgodnie z 
normami. Należy pobrać minimum po 6 próbek betonu (do badań wytrzymałościowych) na każdą 
partię betonu.  

c) Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 5 cm. 
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2 
cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać +/- 1,5 cm. 

d) Odbiór robót towarzyszących wykonaniu fundamentów, np. instalacyjnych, przeprowadza się 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót, przy czym należy dodatkowo 
sprawdzić, czy roboty te nie wywarły ujemnego wpływu na fundamentowanie budowli. 

 
SST 11/3 – KONSTRUKCJE  

 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji  budynku zaplecza szatniowego kontenerowego. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji ścian, podłóg i stropodachu budynku szatniowego kontenerowego. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora. 
 

2. MATERIAŁY 
 
KONSTRUKCJA  
Spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach i w połowie modułu gr.4 [mm]. 
Elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi. 
WYMIARY POJEDYNCZEGO KONTENERA: 
 
WYMIARY ZEWNĘTRZNE: 
Długość: = 5400mm 
Szerokość: = 2650mm  
Wysokość: = 2985mm 
 
WYMIARY WEWNĘTRZNE: 
Długość: = 5165mm 
Szerokość: = 2415mm  
Wysokość: = 2500mm 
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej - elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie;  
 
RAMA STALOWA  
MATERIAŁ:  
-     profile stalowe, zimnogięte, stal klasy St3S (St 37-2) 240Mpa 
- rama stalowa, spawana z profili zimnogiętych 3 i 4mm podłużnice górne 3 i 4mm podłużnice dolne 
- rama stalowa, spawana z profili zimnogiętych 4mm słupki narożne 
- profile zimnogięte  3mm i 4 mm poprzeczki dachowe 
- profile zimnogięte 3mm poprzeczki podłogowe 

 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:  
Stal piaskowana w jakości Sa 2.5; malowana farba podkładową alkidową 15-20µm grubość bazowa w 
grubości 30-40µm,  
 
WYPOSAŻENIE:  
- 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera 
- 4szt. kostki stalowe z otworami do montażu kontenera 
 
PODŁOGA 
- Przestrzeń wentylacyjna pomiędzy kontenerami a podłożem nie może być mniejsza niż 60mm. Konieczne 
jest pozostawienie wykopów technologicznych na czas montażu zaplecza. 
- Poszycie dolne  - 0,5 mm, blacha stalowa ocynkowana 
- Konstrukcja     - konstrukcja stalowa 120mm (@625mm) 
                  - 4 mm, profile stalowe zimnogięte  
    - 3 mm, poprzeczki z profili zimnogiętych  
- Izolacja  - 120 mm, wełna mineralna (λ ≤ 0,033 W/m.K), 
- Poszycie górne - 18 mm, płyta wiórowo-drzazgowa OSB-3  
- Wykończenie - min. 2,0 mm, wykładzina antypoślizgowa kauczukowa -  obiektowa, trudno zapalna (kolor – 
szary) klasa R według zestawienia powierzchni; wywinięta na ściany na wysokość 100mm, spawana na 
łączeniach; 
- Listwy    - listwa wykończeniowa, blacha powlekana (kolor – biały) 
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (od zewnątrz do wewnątrz) 
- Poszycie zewnętrzne: 
0,5mm blacha stalowa, profilowana T-6, powlekana, wypuszczona na zewnątrz, zakrywająca ramy 
kontenerów na listwie dystansowej, wyrównującej drewnianej 25mm x 80mm 
- Konstrukcja ściany: 
Rama stalowa wypełniona konstrukcją drewnianą 25mm x 80mm wraz z poprzeczkami drewnianymi 25mm x 
80mm. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej- wszystkie elementy drewniane impregnowane, zabezpieczone 
przeciwwilgociowo; Impregnacja ciśnieniowa. Ochrona drewna przed grzybami domowymi i owadami – 
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technicznymi szkodnikami drewna. 
 
- Izolacja -               100mm, wełna mineralna (λ ≤ 0,033 W/m.K) 
- Paroizolacja -           0,2mm, folia polietylenowa 
- Wykończenie wewnętrzne: 

- umywalnie- 2,3 mm, płyta okładzinowa „Glasbord” z tworzywa sztucznego PVC, przyklejana do 
poszycia z płyty wiórowo-drzazgowej OSB-3 gr.10mm 

 - pozostałe pomieszczenia- 12mm, płyta wiórowa laminowana, kolor biały 
- Listwy - Listwa wykończeniowa ścienna, drewnopochodna, klejona, kolor  biały 
 
ŚCIANY DZIAŁOWE  (wewnętrzne) 
- Wykończenie:    
- umywalnie- 2,3 mm, płyta okładzinowa „Glasbord” z tworzywa sztucznego PVC, przyklejana do poszycia z 
płyty wiórowo-drzazgowej OSB-3 gr.10mm 
- pozostałe pomieszczenia- 12mm, płyta wiórowa laminowana, kolor biały 
- Konstrukcja ściany: 
Rama stalowa wypełniona konstrukcją drewnianą 25mm x 80mm wraz z poprzeczkami drewnianymi 25mm x 
80mm 
- Izolacja- 80mm, wełna mineralna (λ ≤ 0,033 W/m.K)  
- Paroizolacja - 0,2mm, folia polietylenowa w pomieszczeniach mokrych  
- Listwy - listwa wykończeniowa ścienna, drewnopochodna, klejona, kolor – biały 
 
DACH (od zewnątrz do wewnątrz) 
Dach dwuspadowy o nachyleniu połaci ok. 1%.  
 
- Odprowadzenie wody -  do rynny Ø125mm z tworzywa sztucznego (kolor biały) i rurą spustową Ø100mm 
(4szt.) wody deszczowe odprowadzone będą do kd. 
- Poszycie zewnętrzne - folia wierzchnia PCV gr. 1,20mm,  
- Izolacja cieplna - 120mm, wełna mineralna twarda (λ ≤ 0,033 W/m.K) 
- Konstrukcja - 0,60mm blacha stalowa trapezowa T-55, ocynkowana galwanicznie, mocowana do konstrukcji 

kontenera 
- konstrukcja stalowa -  4mm, profile stalowe zimnogięte, 3mm, poprzeczki z profili 
zimnogiętych 

- Attyka - konstrukcja z kształtowników stalowych, poszycie z blachy                                          stalowej 
powlekanej profilowanej poziomo, wysokość attyki – 600mm 
- Zadaszenie przejścia - 2300x5400mm zadaszenie łukowe z płyt wielokanałowych  
   poliwęglanowych dymnych na konstrukcji aluminiowej  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTA ŻOWYCH KONSTRUKCJI 
STALOWYCH ORAZ ZABEZPIECZENIA ANYKOROZYJNEGO. 

 
3.1. Ogólne. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy i postanowieniami 
umowy. 
 

3.2. Prace przygotowawcze w zakresie monta żu konstrukcji. 
- oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji 
- wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu 
- wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące 
- wykonanie otworów pod śruby kotwiące 
- osadzenie śrub kotwiących 
 

3.3. Prace przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia  antykorozyjnego. 
– powierzchnie elementów przed malowaniem nie mogą być zanieczyszczone smarami, olejami, tłuszczami, 
solami, kwasami. 
- przygotowanie powierzchni obejmuje oczyszczenie wstępne ( wyrównanie nierówności) i oczyszczenie 
właściwe.  
 

3.4. Zakres robót zasadniczych.  
Do zakresu robót zasadniczych należy wykonanie głównych ram konstrukcji kontenerów ( takich jak: słupów, 
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ram, konstrukcji wsporczej attyki.) 
 

3.5. Monta ż konstrukcji stalowych.  
Montaż należy wykonać zgodnie z zaleceniami normy. Elementy konstrukcji powinny być oznakowane w 
sposób trwały i widoczny. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i 
przechowywane w warunkach suchych. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność 
przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 
materiałami. 
 

4. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „ Wymagania ogólne”. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru muszą posiadać ważne certyfikaty 
legalizacji. 
 

5. ODBIÓR ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST – 11/0 „ Wymagania ogólne”. 
W szczególności powinny być sprawdzone: 
- podpory konstrukcji 
- odchyłki geometryczne układu 
- jakość materiałów i spoin 
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 
- stan i kompletność połączeń 
 

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Aprobaty techniczne 
- Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza 
- Umowa zawarta pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym 
- Normy  
  
 
SST 11/4  - ROBOTY POKRYWCZE 

 
CPV -45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokryć dachowych z pap termozgrzewalnych wraz z obróbkami blacharskimi na budynku zaplecza 
szatniowego kontenerowego. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku 
tzn.: 
− Pokrycie dachu na gotowym podłożu membraną PVC przeznaczoną do dachów płaskich, zgrzewana na 
zakładach. 
− Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich 
− Wykonanie elementów odwodnienia dachu 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 

 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne" pkt. 2 
 

2.2. Folia PVC 
Wzmocniona poliestrem membrana PVC gr. 1,2 mm przeznaczona do dachów mocowanych mechanicznie. 
Membrana składa się z: 
– warstwy wierzchniej z giętkiego PVC, produkowanej w pełnej gamie kolorów, z teksturowaną, 
antypoślizgową powierzchnią, w kolorze jasnoszarym. 
– rdzenia z poliestrowej tkaniny dzianej, 
– warstwy spodniej z PVC w ciemnoszarym kolorze. 

 
2.3. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,55 mm. 
 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu. Narzędzia ręczne do zgrzewania: zgrzewarka ręczna, 
dysze o szerokości 20-40 mm, rękawice, duże i małe wałki dociskowe, nożyce, pomiar taśmowy, pisak i 
ołówek. Wyposażenie do łączenia mechanicznego: wiertarka udarowa, przedłużacz do wiertarki, odpowiednie 
wiertła, końcówka przedłużająca do wiertła, wiertła dociskowe, pomiar taśmowy, młotek. 
Inne wyposażenie: piła ręczna, piła do metalu, śrubokręty, pistolet do uszczelniania, nóż i ostrza, nożyce do 
blachy, imadło. 
 
4. Transport 

 
4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 4 
 

4.2. Transport materiałów: 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach polskich 
oraz zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta. 
 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 
 

Podłoża pod pokrycia z foli PCV powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku 
zaś podłoży nieujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych, zgodnie z 
zaleceniami i instrukcją producenta. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy 
powierzchnia podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz 
styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu 
nie mniejszym niż 3cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
 

5.2. Folia PVC 
Zgodnie z zaleceniami i instrukcją montażu producenta. 
 

5.3. Obróbki blacharskie 
5.3.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,55 mm można wykonywać o każdej 
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -1 5°C. Robot nie mo żna wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
5.3.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.4.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 
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odwadnianych powierzchni dachu. 
5.4.5. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PNB- 94701:1999 i PN-B-
94702:1999 
 
6. Kontrola jako ści 
6.1. Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Obmiar robót 
Jednostka obmiarowa robót jest: 
− dla robót pokryć dachowcy – m2 pokrytej powierzchni, 
− dla robót rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
7. Odbiór robót 

7.1. Odbiór podłoża 
 

− badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
− sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m 
lub za pomocą szablonu z podziałka milimetrowa. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie 
powinien przekroczyć 5 mm. 
 

7.2. Odbiór robót pokrywczych  
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robot, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
− podłoża, 
− jakości zastosowanych materiałów, 
− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
− dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
− Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
− badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robot, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
− zapisy dotyczące wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
 
7.2.1. Odbiór pokrycia z foli PCV 
Zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta. 
 

7.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
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− sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
− sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
− sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
− sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
− Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
8. Podstawa płatno ści 
Wg warunków umowy. 
 
9. Przepisy zwi ązane 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówka ceramiczna. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 
 
 
SST 11/5 - POSADZKI KAUCZUKOWE  

 
CPV - 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek z wykładziny kauczukowej we wszystkich pomieszczeniach zaplecza szatniowego kontenerowego. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach posadzki z wykładziny kauczukowej gr.2mm 
antypoślizgowej R9, R10 i R11 z wywinięciem cokołów min. 10 cm, zgrzaniem złączy i zakonserwowaniem ( 
kompletny proces technologiczny w/g instr. prod. ) 
 

2. Materiały  
- Wykładzina podłogowa kauczukowa antypoślizgową R9, R10 i R11 grubość – min 2 mm, Są odporne na 
działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne woda z dodatkiem środków myjących,wykazują dużą 
odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych czynników. Należą do trudno palnych.  
- Klej do wykładzin kauczukowych 
 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 

4. Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
 

5. Wykonanie robót  
5.1. Wykonywanie posadzki 
Do wykonywania posadzek z wykładziny kauczukowej można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób 
ciśnieniowych. 
Podłoże płyt OSB posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków szpachla celulozowa 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna by ć 
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zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie 
wysychania kleju. 
Wykładziny i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 godziny 
przed układaniem. 
Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na 
arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły 
zakłady szerokości 2–3 cm. 
Nie dopuszcza sie występowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fałd,pęcherzy, 
odstających brzegów arkuszy. 
Spoiny miedzy arkuszami lub pasami powinny tworzyć linie prosta, w pasach płytek dopuszcza się mijankowy 
układ spoin. 
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie wiecej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w 
pomieszczeniu. 
Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą arkuszy wykładzin, 
arkusze należy odwracać tak, by po zamontowaniu wykładziny prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z 
prawymi, a lewe z lewymi. 
Styki miedzy arkuszami wykładzin powinny być spawane. 
Spoiny spawne nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w 
obrębie złącza, sznur spawający należy ściąć równo z powierzchnia posadzki. 
Do spawania wykładzin należy stosować dwuskładnikowy środka spajającego w tym samym kolorze co 
wykładzina. 
 

6. Kontrola jako ści 
 

-  Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
- Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
- Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 

7. Obmiar robót  
Jednostka obmiarowa robót jest m2. 
 

8. Odbiór robót  
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 
- Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 
- Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
- Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
- Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokowa, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchylę z dokładnością 1 mm, a szerokości 
spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokowa. 
 

9. Podstawa płatno ści  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
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SST 11/6 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - EL EMENTY WYKOŃCZENIA 

 
CPV 45422100-2  Stolarka drewniana, ślusarka 
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych 
CPV 45421122-5 Instalowanie ram okiennych z tworzyw sztucznych 
CPV 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i 
montażu elementów wykończenia w budynku szatni sportowych kontenerowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż elementów wykończeniowych w budynkach zaplecza boisk sportowych i obejmują: 
− montaż stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, 
− montaż elementów wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobata techniczna lub inne stosowne 
dokumenty objęte prawem. 
Elementy ślusarskie dostarczone na budowę, jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z natury 
wykończone, wyposażone w uchwyty montanowe. 
 

3. STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
Drzwi zewnętrzne, wewnętrzne i okna – szczegóły wg zestawienia stolarki 
 
WYPOSAŻENIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Uchwyty dla niepełnosprawnych: 
U1 – uchwyt poziomy prosty, dł 600 mm, Ø 30 mm, malowany proszkowo na kolor RAL 7035 
U2 – uchwyt uchylny, dł 600 mm, Ø 30mm, malowany proszkowo na kolor RAL 7035 
U3 – uchwyt stały poziomy do umywalki, dł 600 mm, O 30 mm, malowany proszkowo na kolor RAL 7035. 
 

4. SPRZĘT 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 
 

5. TRANSPORT  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej 
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do polskich przepisów przewozowych. 
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. 
Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z 
wyjątkiem: 
− śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 
− farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bankach stalowych, 
− kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych, 
 

5.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 
Elementy wykończeniowe powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na 
każdym opakowaniu powinna znajdować sie etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i wiotkie 
elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny 
być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi 
osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających 
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 

6. WYKONANIE ROBÓT 
 

6.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 
Specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży.. W 
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. 
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu i 
osadzanie elementów ślusarskich. 
 

6.2. Przygotowanie podłoża 
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed 
przystąpieniem do robót: 
− powierzchnia podłogi powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, 
− powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 
 

6.3. Montaż stolarki i ślusarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu 
i zamykaniu. 
 
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
− na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące 
w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
− maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
− dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstawaniu 
odkształceń podczas zamykania, 
− na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować kitu ponieważ wchodzi w 
reakcje z PCV), a szczelinę przykryć listwa. 
Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 
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m. 
Różnicę wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 
prawidłowe ustawienie skrzyła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 
mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna 
przekracza jego wysokość. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnica materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. 
Zabrania sie używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Montaż ślusarki 
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie 
wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy 
przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana 
przez Inżyniera. 
Montaż wyrobów powinien sprowadzać sie do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i 
mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest nie 
dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. 
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montanowych w podłożu. Wklejenie 
kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej 
wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza sie do montażu 
wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając 
naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę 
więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad 
płaszczyznę łączonych części lub elementów. 
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcja budowli stosować należy złączy rozporowych, kołków 
kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: 
− otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 
− z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 
− wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka 
− przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 
− kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 
W przypadku kotew wklejanych: 
− otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 
− kotwę posmarować klejem, 
− wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 
− po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do 
montażu wyrobów metalowych. 
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe 
wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. 
Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów. 
 

7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
− zgodność wymiarów, 
− jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 
− zgodność wymiarów 
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− stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 
− wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 
techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są: 
− [szt.] – montowanych elementów stolarki drzwiowej, 
− [szt.] – montowanych elementów w toalecie dla niepełnosprawnych. 
Wielkości obmiarowe określa sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów ślusarki i stolarki 
podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Sprawdzeniu podlegają: 
− jakość dostarczonej stolarki i ślusarki 
− poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robot 
− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robot dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST i PB 
 

9.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacja techniczna, 
− wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnicę otworów, 
− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, katach i płaszczyznach, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− zabezpieczenie wyrobów przed korozja. 
 

9.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
− zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robot dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST i PB 
 

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

10.1. Ustalenia ogólne 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt.] drzwi, która obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
− montaż elementów stolarki i ślusarki, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robot, 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizacje opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
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PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B94000  Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia 
 
SST 11/7 - INSTALACJA WODOCI ĄGOWA I KANALIZACYJNA 
 
45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych 
45332200-5 Hydraulika 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robot w zakresie montażu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej przy budowie modułowego zaplecza 
szatniowego, kontenerowego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Woda użytkowa 
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie założeń architektonicznych i danych 
literaturowych: - ilość osób korzystających z pomieszczeń sanitarnych: 22 
 
− zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm3/d 
− współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,5 
 
Obliczenia: 
Q = 22 x 60dcm3/d = 1320dcm3/d = 1,32m3/d 
Qmax = 1,32 x 1,5 = 1,98m3/d 
 
Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przyłącza i doboru wodomierza. 
 
Rodzaj przyboru  ilo ść przyborów  qn Σ qn 
Umywalki 4 0,14 0,56 
WC 4 0,13 0,52 
Natrysk 2 0,30 0,60 
Pisuar 1 0,30 0,30 
Zawór czerpalny ze złączką do węża 1 0,30 0,30 
          RAZEM 2,28 
 
Dla Σ qn  = 2,28  q = 1,30 dm3/s  
 
Podejście pod instalacje należy prowadzić w ziemi pod granicą przemarzania 
− rura wodna od granicy przemarzania do podłogi konteneru prowadzone w ociepleniu z pianki 
zabezpieczonej rurą pvc ø 80mm, 
− zakładamy wc jako moduły ceramiczne wraz z urządzeniami 
− projektuje sie podgrzewacze pojemnościowe o pojemności 50 l i mocy 2kW 
− standard pryszniców: Natryski wyposażone będą w baterie ścienne  
− standard umywalek: Umywalki wyposażone będą w baterie naumywalkowe 
− wszystkie elementy wyposażenia modułu łazienkowego tj. brodziki, ustępy, kabiny prysznicowe, umywalki 
oraz baterie stanowią całość i integralną część modułu. 
 
Kanalizacja 
− z umywalek i pryszniców rura ø 50 prowadzona ze spadkiem 2% w konstrukcji podłogi do pionów 
− pion ø110 połączony w wc, powyżej wc rura Ø75 od wywiewki, zakończonej nad dachem kominkiem 
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wentylacyjnym 
− na każdy zespół sanitarny potrzebny jest jeden pion kanalizacyjny 
 
 
Wentylacja 
− Kratki wentylacyjne ścienne nawiewne 140x140mm (0,3m od posadzki) 
- Wentylator wyciągowy ścienny o wydajności min.150m3/h w umywalniach i toalecie męskiej  
- Wentylator wyciągowy ścienny o wydajności min.100m3/h w pozostałych pomieszczeniach  
Wentylatory wyciągowe załączane wraz z oświetleniem. 
Ogrzewanie 
W każdym pomieszczeniu umieszczony będzie grzejnik elektryczny wyposażony w termostat. Grzejniki 
elektryczne konwektorowe montowane do ściany; moc grzewcza 2,0kW z termostatem. Grzejniki elektryczne 
łazienkowe montowane do ściany; moc grzewcza 2,0kW z termostatem i wentylatorem, ochrona IP 23, klasa 
ochrony II. 
 
 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, 
Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 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. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. Materiały  
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
 
2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 
a) przyłącze wodne z polietylenu (PE) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207, 
b) woda zimna - z polipropylenu PP-R PN 1,0MPa 
c) woda ciepła - z polipropylenu PP-R 2,0MPa,płaszcz.Al 
d) kanalizacja – PVC na uszczelki gumowe 
 
2.2. Armatura sieci wodociągowej 
Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać warunki 
określone w następujących normach: 
 
− PN/M-75110÷11, 
− PN/M-75113÷19, 
− PN/M-75123÷26, 
− PN/M-75144 
− PN/M-75147, 
− PN/M-75150, 
− PN/M-75167, 
− PN/M-75172, 
− PN/M-75180, 
− PN/M-75206, 
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2.3. Izolacja termiczna 
Izolacje ciepłochronna rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 19 
mm, otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 

4. Transport i składowanie 
 

4.1. Rury PP i PE 
 

o Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni 
i zabezpieczone przed przesuwaniem się. 

o Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 
1m. 

o Rury w zwojach należy transportować w taki sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy czym 
średnice zwojów nie mogą być mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się transportowanie rur w 
zwojach w pozycji pionowej. 

o Wysokość składowania rur w czasie transportu i magazynowania nie może być większa niż: 
1 m dla rur gazowych w odcinkach prostych 
1,5 m dla rur gazowych w kręgach 
1,2 m dla rur PP-R do ciepłej wody 
1,5 m dla pozostałych rur 

o W trakcie ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. 

o Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkanin lub lin 
konopnych. 

o Dopuszcza się składowanie rur tylko na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej 
drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rury. 

o Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w 
kolorach innych niż czarny). Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały 
nieprzepuszczające światła. 

o Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. 
o Przy transporcie i składowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych nale ży 

zachować większą ostrożność, unikając dużych obciążeń dynamicznych (np. uderzeń) oraz unikać 
możliwości zamarzania wody w rurze, gdyż może to doprowadzić do pęknięcia rury. 

o Okres składowania rur od daty produkcji nie powinien być dłuższy niż: 
- 36 miesięcy dla rur czarnych ciśnieniowych; 
- 24 miesiące dla rur ciśnieniowych w innych kolorach; 
- 12 miesięcy dla rur pozostałych w zwojach; 
- do 24 miesięcy dla rur pozostałych w odcinkach prostych 

 
 

4.2. Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać sie krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w 
magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 

4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. 

4.4. Izolacja termiczna 
 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały 
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. 
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Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać 
sie w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 

5. Wykonanie robót  
5.1. Montaż rurociągów 

Przyłącze główne do sieci wodociągowej wiejskiej należy wykonać nawiertką wodociągową w kolejności: 
o zamontować nawiertkę wraz z uszczelką i opaską gumową na rurociągu; 
o otworzyć zasuwę do uzyskania wolnego przelotu na średnicy DN; 
o zamontować na zasuwie aparat do nawiercania; 
o dokonać odwiertu na rurociągu; 
o wycofać wiertło poza strefę klina zamykającego zasuwę; 
o zamknąć zasuwę; 
o wykręcić aparat do nawiercania; 
o rozprowadzić odpowiednią instalację wodociągową. 

 
Rurociągi wodne łączone będą przez zgrzewanie. Rurociągi kanalizacyjne - na wcisk z uszczelkami 
gumowymi. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy 
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach 
nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać. Kolejność wykonywania robót: 
− wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
− przecinanie rur, 
− założenie tulei ochronnych, 
− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń. 
 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzna ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 
ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody pionowe należy mocować do ścian 
za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm. Wykonaną instalację 
należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm. Na przewodach kanalizacyjnych przed 
załamaniami pionów wykonać rewizję. 
 

5.2. Podstawowe zasady układania i montażu rur z polipropylenu 
 
- Montaż rur powinien być wykonywany przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. 
- Przewody instalacji wodociągowych z PP wewnątrz budynku nie powinny być prowadzone powyżej 
przewodów gazowych i elektrycznych. 
- Minimalna odległość rur PP od przewodów cieplnych powinna wynosić 10cm od powierzchni rur. 
W innych przypadkach należy stosować izolacje. 
- W instalacjach ciepłej wody użytkowej zaleca się izolowanie pionów i poziomów, natomiast w instalacjach 
centralnego ogrzewania pionów w bruzdach ścian i poziomów przechodzących przez pomieszczenia 
nieogrzewane 
- Przewody instalacji wodociągowych w budynkach należy prowadzić tak, aby były zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
- Wszystkie elementy instalacji stykające się bezpośrednio z tworzywem należy wyposażyć w elastyczną 
przekładkę. 
- W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane, powinny być stosowane tuleje ochronne, co 
najmniej 2cm dłuższe niż grubość przegrody. Przestrzeń między rurą a tuleją powinna być wypełniona 
materiałem elastycznym. 
- Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania rur PP powinna zapewniać swobodne przesuwanie się 
rur. 
- Należy uwzględnić wydłużanie termiczne rur i stosować samokompensację. 
- Rury z PP należy łączyć poprzez zgrzewanie i za pomocą złączek. 
- Podczas zgrzewania należy przestrzegać dla danego tworzywa określonych parametrów procesu 
zgrzewania tj. odpowiednich temperatur łączonych elementów, nacisków jednostkowych, czasu trwania 
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poszczególnych faz, czystości łączonych powierzchni. 
- Do zgrzewania używać odpowiednich maszyn i urządzeń, które posiadają możliwość kontroli procesu 
zgrzewania 
- Nie należy łączyć rur z PP bezpośrednio z wymiennikiem lub innym źródłem ciepła. 
Można wykorzystać elastyczność rury dla zmiany kierunku trasy, jednak minimalny promień gięcia nie 
powinien być mniejszy niż : 
30 średnic dla temperatury od 20°C do 30°C 
50 średnic dla temperatury od 10°C do 20°C 
75 średnic dla temperatury od 0°C do 10°C 
- Kształtki uszkodzone podczas zgrzewania nie nadają się do ponownego użycia 
- Instalację montować tak, aby połączenia zgrzewane nie wypadały w przegrodach budowlanych 
- Rur nie wolno betonować na sztywno w posadzkach, stropach i ścianach, gdyż powoduje to duże naprężenia 
wewnętrzne, które zmniejszają ich trwałość. 
- Rozgałęzienia instalacji pionowych ułożonych w szachtach należy prowadzić tak, aby skompensowane były 
wydłużenia liniowe pionu. 
- Podpory muszą być dostosowane do średnicy zewnętrznej rury. 
- Rozstaw podpór zależy od średnicy zewnętrznej rury i od temperatury czynnika przepływającego przez rury i 
temperatury otoczenia w czasie montażu (podany jest w informatorach technicznych) 
- Rurociągi należy zabezpieczyć przed wzrostem ciśnienia ponad wartości dopuszczalne 
- Armatura na rurociągu powinna zabezpieczać możliwość dogodnego odłączenia oddzielnych odcinków rur 
jak całego rurociągu od dopływu i odbioru oraz powinien być umożliwiony łatwy dostęp do niej. 
- Instalacja po zmontowaniu powinna być poddana próbie szczelności. 
- Rurociągi z PP należy zabezpieczyć przed zamarznięciem. 
- Rury należy eksploatować zgodnie z ich parametrami technicznymi tj. ciśnieniem , temperaturą i odpornością 
chemiczną zgodnie z informatorem technicznym firmy “ELPLAST+” nr EL-04. 
 

5.3. Podstawowe zasady układania i montażu rur z polietylenu. 
- Przewody instalacji wodociągowych z PE wewnątrz budynku nie powinny być prowadzone powyżej 
przewodów centralnego ogrzewania, ciepłej wody, przewodów gazowych i elektrycznych. 
- Minimalna odległość rur PE od przewodów cieplnych powinna wynosić 10cm od powierzchni rur. W innych 
przypadkach należy stosować izolacje. 
- Jeżeli działanie dowolnego źródła ciepła może spowodować wzrost temperatury ścianki rury PE powyżej 30°, 
rury należy izolować. 
- Przewody instalacji wodociągowych w budynkach należy prowadzić tak, aby były zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
- Wszystkie elementy instalacji stykające się bezpośrednio z tworzywem należy wyposażyć w elastyczną 
przekładkę. 
- W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane, powinny być stosowane tuleje ochronne, co 
najmniej 2cm dłuższe niż grubość przegrody. Przestrzeń między rurą a tuleją powinna być wypełniona 
materiałem elastycznym. 
- Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania rur PE powinna zapewniać swobodne przesuwanie się 
rur. 
- Należy uwzględnić wydłużanie termiczne rur i stosować samokompensację. 
- Rury z PE należy łączyć za pomocą złączy zaciskowych lub zgrzewanych. Niedopuszczalne jest nacinanie 
gwintów na rurach. 
- Nie należy łączyć rur z PE bezpośrednio z wymiennikiem lub innym źródłem ciepła. Minimalna długość rury 
metalowej pomiędzy źródłem ciepła i rurą z PE powinna wynosić 0,5m do 60°C i powy żej 2m dla wyższych 
temp. 
- Układanie rur w ziemi jest możliwe wtedy, gdy dno wykopu jest wyrównane oczyszczone z ostrych kamieni , 
korzeni itp. Pod przewodem powinna być podsypka z piasku min 10cm, a nad nim nadsypka min 30cm. 
 
- Można wykorzystać elastyczność rury dla zmiany kierunku trasy, jednak minimalny promień gięcia nie 
powinien być mniejszy niż :  
20 średnic dla temperatury od 20°C do 30°C 
35 średnic dla temperatury od 10°C do 20°C 
50 średnic dla temperatury od 0°C do 10°C 
-Rurociągi z PE stosowane wewnątrz rur stalowych ochronnych powinny być zabezpieczone przed 
bezpośrednim 
kontaktem z rurą stalową poprzez zastosowanie tworzywowych pierścieni dystansowych 
- Rury należy eksploatować zgodnie z ich parametrami technicznymi tj. ciśnieniem , temperaturą i odpornością 
chemiczną zgodnie z informatorem technicznym firmy “ELPLAST+” nr EL-01. 
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5.4. Montaż armatury i osprzętu 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: 
Baterie ścienne i mieszacze do natrysków – 1,0-1,5 m nad posadzką, licząc od wylotów osi podejść punktów 
czerpalnych. Do baterii i zaworów czerpanych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające 
rozchodzenie sie hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
 

5.5. Badanie szczelności instalacji 
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych i w warunkach technicznych wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzić przed 
zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których są prowadzone przewody badanej instalacji. Przed próbą należy 
napełnić instalację woda oraz dokładnie odpowietrzyć. W tabl. Zestawiono wielkość ciśnień próbnych dla 
rożnych rodzajów instalacji. Wymienione w tablicy wartości ciśnień należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 
minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 Mpa. W 
czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 Mpa. W przypadku wystąpienia 
przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić cała 
próbę od początku. 
 
Rodzaj instalacji  Wymagane ci śnienie próbne  
Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze 
Instalacja wody ciepłej 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze 

 
 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne 
powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku 
wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 
powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. 
przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 

6. Kontrola jako ści robót  
Kontrola jakości robot związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów 
powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie, 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. 
 

7. Odbiór robót  
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  W stosunku 
do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
 

o przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
o ściany w miejscach ustawienia grzejników, 
o bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robot i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robot należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót, 
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o Dziennik budowy, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów), 

o Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
o Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 

o zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

o protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
o aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
o protokoły badan szczelności instalacji. 

 
8. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
Normy 

 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego 
PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 
badania 
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i 
ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z 
poli(chlorku winylu) i polietylenu 
PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar ważniejszych wielkości 
PN-84/B01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
 
Wymagania i badania 
 
PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 
PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia 
PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej 
PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodociągowych w połączeniach wodociągowych 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania 
ogólne. 
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). 
Część 2: Rury. 
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen 
(PP).Część 3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). 
Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone. 
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchoma wylewka. 
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojące. 
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe. 
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca rozsuwalna. 
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte. 
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe. 
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy. 
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze. 
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu. 
PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności. 
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PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur,kształtek 
i systemu. 
PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące 
oceny zgodności. 
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 
PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 

 
 
SST 11/8 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI E LEKTRYCZNYCH 
ROBOTY W ZAKRESIE MONTA ŻU OPRAW, OSPRZĘTU, URZĄDZEŃ l ODBIORNIKÓW 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
45314310-7 Kładzenie kabli 
45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 
 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż 
osprzętu i opraw) modułowego zaplecza szatniowego kontenerowego. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 
wymienionych w pkt. 1.3. 
 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i 
odbioru robot związanych z: 
− układaniem kabli i przewodów elektrycznych poza rozdzielnicami, 
− montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i 
robotami towarzyszącymi. 
 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. a także 
podanymi poniżej: 
- Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia 
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
- Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału. 
- Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych 
w wybrane miejsce. 
- Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, 
wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
- Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.  
- Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna 
formę energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.). 
- Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego 
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cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
- Oprawa oświetleniowa ( elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i 
ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich 
parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe 
umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego 
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w 
formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 
- Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i 
gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
- Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przeciążeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu 
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 
napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, 
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
- Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów, 
mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 

1.6. Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentacje robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
− projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 
zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 

2. Materiały 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem: spełniania tych samych właściwości technicznych, przedstawienia zamiennych rozwiązań na 
piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta) 
 

2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 
budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. TABLICA ZŁĄCZOWA  i POMIAROWA  

 
Tablice projektuje się wykonać jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojące zestawy 
rozdzielcze, które należy wyposażyć zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy energii elektrycznej. 
Lokalizację tablic określają każdorazowo techniczne warunki przyłączenia do sieci energetycznej. 
Szafa zawierać będzie: 
− zabezpieczenia przed licznikowe, 
− układ pomiarowy energii elektrycznej 
− zabezpieczenie zalicznikowe (wyłącznik instalacyjny w obudowie przystosowanej do plombowania 
− elementy układu pomiarowego wg standardów dostawcy energii. 
 

2.2.2. TABLICA  ROZDZIELCZA  SZATNI  TR 
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Tablice projektuje się wykonać, jako typową naścienną obudowę rozdzielczą przystosowaną do montażu 
aparatury modułowej. Lokalizacja tablicy zgodnie z rysunkiem, w pomieszczeniu magazynowym 
Konstrukcja tablicy z tworzywa sztucznego, drzwi transparentne. 
Obudowy powinny posiadać stopień ochrony IP41 i I lub II (zalecana) kl. ochronności. 
Wielkość obudowy należy dobrać tak, by umożliwiła zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem 
odpowiadającym wyposażeniu obiektu. 
 
Rozdzielnica zawiera następujące elementy: 

o rozłącznik konserwacyjny, 
o optyczny (LED) wskaźnik obecności napięcia, 
o zabezpieczenia nad prądowe poszczególnych obwodów, 

W rozdzielnicach zaprojektowano ochronę przeciwprzepięciową kl. „B+C”.  
o wyłącznik różnicowo-prądowy serii P304 
o wyłączniki instalacyjne serii S301 (16A, 10A) o charakterystyce B 

Rozdzielnica montowana będzie tak, że jej górna krawędź znajdować się będzie max. 2,0 m nad 
poziomem podłogi. 
 

2.2.3. PRZEWODY I SPOSÓB PROWADZENIA INSTALACJI 
Do wykonania projektowanej instalacji projektuje się zastosować następujące typy przewodów: 

o YKYżo 4x25mm2 – dla w.l.z. z tablicy złączowo-pomiarowej do tablicy TR (przekrój przewodu dobrany 
do wartości zabezpieczenia zalicznikowego oraz możliwości rozbudowy instalacji o oświetlenie 
zewnętrzne terenu boiska - wariant poza zakresem opracowania)  

o YDYpżo 3x1,5mm2 w instalacji oświetleniowa, 
o YDYpżo 3x2,5mm2 w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejników) 
o LYżo 4mm2, LYżo 16mm2  - lokalne przewody połączeń wyrównawczych 

 
Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać następujących zasad: 
 

o izolacja żył przewodów i kabli powinny odpowiadać kolorom zgodnym z PN, 
o izolacje w kolorze żółto-zielonym można stosować wyłącznie w instalacjach związanych z ochroną   

od porażeń 
o przewody układać wewnątrz konstrukcji ścian i sufitów w osłonie rurek PCV w momencie prefabrykacji 
o do rozgałęziania instalacji stosować osprzęt hermetyczny, 
o podejścia instalacji do urządzeń technologicznych wykonywać na podstawie D.T.R. urządzeń, a jeżeli 

takowych nie ma pozostawiając zapasy przewodów. 
o linię kablową YKY wykonać zgodnie z N SEP-E-004. Kabel układać na głębokości 0,7m na 10 cm 

warstwie piasku. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, a następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości 25 cm i przykryć niebieską folią. Zachować odległości przy zbliżeniach i 
skrzyżowaniach zgodnie z N SEP-E-004 pkt. 3.1.5. w razie potrzeby stosować osłony rurowe DVK 
Ø110  dwuścienne  karbowane, do układania w ziemi, z dławicami czopowymi typ EK 186 
Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z N SEP-E-004 pkt. 3.1.6. Rów kablowy należy kopać 
ręcznie przy zachowaniu wymagań i uwag zawartych w protokole ZUD i uzgodnieniach branżowych. 
Na całej długości linii kablowej, co 10 m należy założyć identyfikator, na którym podana jest informacja 
o kablu, określona przez N SEP-E-004. Na załamaniach trasy kabla, oraz na początkach i końcach 
przepustów należy umieścić słupki betonowe ze znakiem "K". Przed zasypaniem, projektowana linia 
kablowa podlega odbiorowi przez inwestora i przez uprawnionego geodetę. Po wykonaniu prac, teren 
należy przywrócić do stanu pierwotnego 

 
Połączenia pomiędzy jednostkami w puszkach z tworzywa sztucznego wewnątrz pomieszczeń, 
 

2.2.4. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 
Parametry oświetlenia światłem sztucznym poszczególnych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami 
wymagań zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosić będą odpowiednio: 

o min. 300 lx na płaszczyźnie pracy w pomieszczeniach trenerów 
o min. 200 lx w łazienkach i sanitariatach, 
o min. 100 lx na podłodze w magazynie 

Oprawy oświetleniowe wyposażone będą w energooszczędne i wysokosprawne źródła światła. 
o fluorescencyjne – świetlówki liniowe, 
o fluorescencyjne – świetlówki kompaktowe. 

Typy opraw oświetleniowych podano na planach instalacji. 
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Instalacja wykonana w całości przewodami typu YDY 3x1,5  sterowanie oświetleniem za pomocą 
indywidualnych wyłączników (zintegrowane z wentylatorami wyciągowymi ściennymi) 
Do obliczeń wykorzystano program użyczony do tego celu wraz z bazą danych przez wiodącą na rynku firmę 
spełniającą wysokie standardy jakości. Zastosowanie innych niż podano opraw należy powtórzyć obliczenia w 
oparciu o nowa bazę danych. 
 
 

2.2.5. OSPRZĘT ŁĄCZENIOWY I GNIAZDA WTYKOWE 
Osprzęt łączeniowy montować należy na wysokości: 

o łączniki oświetlenia na wysokości +1,4 m 
o gniazda wtykowe montowane w szatni sędziów i pom. magazynowym na wysokości +1,1 m 
o gniazda w łazienkach na wysokości +1,4 m. 

 
2.2.6. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓNAWCZYCH 

W budynku projektuje sie wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Przewód magistralny projektowany 
przewodem LgYżo6 poprowadzony będzie na zasadach analogicznych jak pozostałe instalacje. 
Na przewodzie magistralnym projektuje się zainstalować (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski) 
lokalnych połączeń wyrównawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do szyn techn. Zostaną 
sprowadzone, wykonane przewodem LgYżo4, lokalne połączenia wyrównawcze, obejmujące części 
przewodzące dostępne i obce w łazienkach i sanitariatach, kanały wentylacyjne. Do magistrali należy 
przyłączyć ponadto szynę PE rozdzielnicy TE. Poniżej tablicy TE należy zlokalizować główną szynę połączeń 
wyrównawczych. Szynę należy uziemić. 
 

2.2.7. URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNE 
Dla obiektów, których Ae – powierzchnia równoważna obiektu jest większa od 530 m2 jest wymagane 
wyposażenie go w urządzenie piorunochronne odpowiadające I-mu poziomowi ochrony. Urządzenie będzie 
składać sie z: 

o zwodów poziomych wykonanych z płask. FeZn20x3 lub dFeZnø8 poprowadzonych wzdłuż krawędzi 
dachu, 

o 2-ch przewodów odprowadzających wykonanych z płask. FeZn20x3 lub dFeZnø8 układanych na 
uchwytach w przeciwległych narożnikach budynku, 

o 2-ch złącz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych 
o uziomu otokowego wykonanego z płask. FeZn25x4. 

 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,pkt3 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 

4. Transport  
4.1. Ogólne zasady 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 4 
 

4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność, aby nie 
uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą 
dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla kr ążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. Należy stosować 
dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robot. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 
 

5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robot obejmuje: 
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przemieszczenie w strefie montażowej, łożenie na miejscu montażu wg projektu, 
− wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
− roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia 
ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie 
ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, osadzenie kołków osadczych plastikowych 
oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 
− montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt. 2.2.2.), 
− łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 
trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% 
wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 
 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 
 
Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 
Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 
  
− łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie), 
− puszki przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia 
wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 
układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli 
i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. 
Przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe napreżenia, 
oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 
lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w 
przypadku braku takich wytycznych),roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów 
jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 
kanałów instalacyjnych, 
− przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC60364-6-61:2000 oraz PN-E 04700:1998/Az1:2000 
 

5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego 
Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej. Te 
elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. 
Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. 
Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na 
ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy 
zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1 fazowych. 
 

5.4. Montaż osprzętu 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość 
na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób niekolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania 
sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować 
takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u 
góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny będący żyłą 
przewodu wielożyłowego powinien mięć izolacje będąca kombinacja barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy 
przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami 
 
 

6. Kontrola jako ści  
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7 pkt. 6 
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badan kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające sie z oględzin częściowych i 
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końcowych polegających na kontroli: 
− zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
− zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
− stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, 
stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
− sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
− poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu, 
− poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej, 
− poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
− pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MW. Rezystancja izolacji poszczególnych 
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MW. Pomiaru należy dokonać miernikiem 
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 

7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt7 
 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
 

Obmiaru robót dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 
− dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
− dla kabli i przewodów: m, 
− dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
− dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
− dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
 

8. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 Warunki 
odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
 

8.1. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robot należy przeprowadzić 
Po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
− dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
− dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, 
ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się 
tylko jeden raz. Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 
60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
− Wyniki badan trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 

8.2. Podstawa płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robot podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt. 9 
 

9. Dokumenty odniesienia 
 

9.1. Normy 
 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
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prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 
izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
Śródków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem parciem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. postanowienia 
ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje elektryczne w 
Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciażalnosc 
prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 
przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne 
wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Baseny pływackie  
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod l P). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i 
badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania 
ogólne 
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 
podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do 
użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do 
użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych 
badan odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 2 
przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania. 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 
2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe 
do 25 A. Wymagania i badania. 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych (tom l, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i 
piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i 
piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

SST - 12 
 

OŚWIETLENIE BOISK 
 
 
  SST – 12/1 KOD CPV -45315300-1 Energetyczne linie kablowe zasilające 
  SST – 12/2 KOD CPV -45316100-6 Instalowanie słupów, opraw i urządzeń oświetlenia boisk 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Głubczyce 2010  
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