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Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów  lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy 
„lub równoważny” , co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywane w dokumentacji tj. 
spełniających wymagania techniczne , funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze . 
Wykonawca , który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywane w dokumentacji , obowiązany jest wykazać , że 
oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji. 
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1. WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1.WSTĘP – PRZEDMIOT ST 
Specyfikacja „ wymagania ogólne” zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót , które zostaną zrealizowane 
w ramach zadania pn.:  
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM . 
 
Wymiary budynku :  
- długość budynku w osiach 45,0  m 
- szerokość budynku w osiach 25,8 m  
- wysokość całkowita konstrukcji 10,48 m 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST:  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego spisu treści.  
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora 
Nadzoru oraz sztuką budowlaną 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający , w terminie określonym  w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizację , przekaże dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST. 
 
1.4.2.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi przepisami obowiązującymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót 
należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w 
niniejszej dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  
 
1.4.3 .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 utrzymywania 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 nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną.  
 
1.4.4.Ogólne zasady wykonania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inwestora.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 
okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
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a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) 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: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
– możliwością powstania pożaru 

 

1.4.6.Ochrona przeciwpożarowa 

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. 

 

1.4.7. Ochrona własności 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. 

 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
4.4.9. 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. 

 

1.4.10. Stosowanie się 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, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 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. 
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1.5. MATERIAŁY 
1.5.1. Źródła uzyskania materiałów.  
Wykonawca przedstawi materiały do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń 
do robót.  
 
1.5.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

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. 

 
1.5.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
1.5.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.  
 
1.5.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów 
robót Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału . Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.  
 
1.6. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i 
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony Środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość  
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót.  
 
1.7. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w  
terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
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będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
 
1.8. WYKONANIE ROBÓT 
1.8.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje  

- projekt zagospodarowania placu budowy , który powinien się składać z części opisowej i graficznej 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 
- projekt organizacji budowy 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub 

masie) 
1.8.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją projektową , wymaganiami ST , PZJ ( programem 
zapewnienia jakości) , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Decyzję Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót lub oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy , dokumentacji projektowej i w ST  , a także w  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.  
 
1.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

 
1.9.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie d0o zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 
(PZJ) , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące sposób 
wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową , , ST. Program zapewnienia jakości powinien 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  
- system( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót  

 
1.9.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , 
włączając w to personel , laboratorium , sprzęt  i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
 
1.9.3. Pobranie próbek.  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru.  
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1.9.4. Badania i pomiary.  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca  
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
1.9.5. Raporty z badań.  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  
 
1.9.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli , pobierania próbek i badania materiałów 
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 jakości robót prowadzonego przez Wykonawcę , będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać 
próbki materiałów  i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy , na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne , to Inspektor 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 ST . W takim przypadku , 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranych próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
1.9.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały  które : 

- posiadające  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 ustaleniu zgodnie z rozp.MSWiA z 1998 r. 
(DZ.U.99/98) , 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  i które posiadają wymogi ST 

- znajdują się wykazie wyrobów , o których mowa w rozp. MSWiA z 1998 r (Dz.U.98/99) 
W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane w ST , każda ich partia dostarczona do robót będzie pasiadać te dokumenty , 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
1.9.8. Dokumenty budowy.  
 
Dziennik budowy.  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekaznia Wykonawcy 
Terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy PB 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. Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim , bez przerw . 
Załączone do dziennik budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

okresy i przyczyny,  
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i 

propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 

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

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru  wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
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projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora Nadzoru  do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót .  
 
Książka  obmiarów.  
Książka obmiarów  stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.  
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i  ST.  
 
Dokumenty laboratoryjne.  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora.  
 
Pozostałe dokumenty budowy.  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące dokumenty:  

- pozwolenie na budowę  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- operaty geodezyjne 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- korespondencję na budowie.  

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

 
1.10.1.Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót , zgodnie z dokumentacją projektową i ST , w jednostkach określonych w 
kosztorysie. Obmiar robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru 
, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiązki obmiarów. Jakikolwiek  błąd lub przeoczenie w ilości robót 
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzieindziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
 
1.10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach .Jednostki obmiaru 
powinny być zgodne z jednostkami określonymi  w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robót) 
 
1.11. ODBIÓR ROBÓT  

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania  
ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań  
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad określonych w 
umowie.  
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Odbiór końcowy robót.  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i  jakości . Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej   
 
Zasady odbioru ostatecznego(końcowego) 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych , 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.  
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  i Ew. uzupełniające lub zamienne) 
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu  i zanikających 
- protokoły odbiorów częściowych 
- recepty i ustalenia technologiczne 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ (programem zabezpieczenia jakości) 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , certyfikat na znak bezpieczeństwa  zgodnie z ST i PZJ 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenia linii energ.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń 
- geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
- kopię świadectwa charakterystyki energetycznej 

  
1.12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
1.12.1.Ustalenia ogólne  
Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą 
przez Zamawiającego  w dokumentach umownych . Dla robót wymienionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie 
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określenie dla tej roboty  w ST i 
dokumentacji projektowej . Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 

- robociznę bezpośrednią  wraz z narzutami , wartość zużytych materiałów  , magazynowania , ewentualnych ubytków  i transportu na teren 
budowy , wartość pracy sprzętu wraz z narzutami  

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale z wyłączeniem podatku Vat  

 
1.12.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu  organizacji ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

 
1.13. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
1.13.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 , poz.2016 z późn.zm.) 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U.Nr 19 , poz.177) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.  – o ochronie przeciwpożarowej (jedn. tekst Dz.U. z 2002r Nr 147 , poz.1229) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 , poz. 627 z pón.zm.) 
- Ustawa z 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2004r , Nr 204 , poz.2086) 

1.13.2. Rozporządzenia  
- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 2 grudnia 2002r – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209 , poz.1779) 
- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 2 grudnia 2002r – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania , uchylania i zmiany 
(Dz.U. Nr 209 , poz. 1780) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U. Nr 169 , poz. 
1650) 

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

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

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2042). 

1.13.3. Inne dokumenty i instrukcje  
 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 

Warszawa, 2001. 
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2. ROBOTY ZIEMNE 

1.  Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
robót Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
ziemnych związanych z budowaną boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem  z plandeki z miękkiego poliestru powleczonego wysokiej klasy 
niezapalnym materiałem PCW.   
 

 

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.  
  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  
ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.  
W zakres tych robót wchodzą:  
B.01.01.00. Wykopy.  
B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.  
B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.  
B.01.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy pod fundamenty.  
B.01.02.03. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.  
B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne.  
B.01.03.00. Zasypki.  
B.01.04.00. Transport gruntu.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika 
budowy 
 
2. Materiały  
2.1. Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują.  
Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów.  
2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.01.02.01-02  
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:  
uziarnienie do 50 mm,  – 
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,  – 
zawartość frakcji pyłowej do 2%,  – 
zawartość cząstek organicznych do 2%.  – 
2.3. Do wykonania podkładu wg B.01.02.03. należy stosować piasek zwykły.  
2.4. Do zasypywania wykopów wg B.01.03.01 i B.01.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty 
i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.  
2.5. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.01.02-04 powinien posiadać następujące właściwości:  
max. średnica ziaren d<120mm,  – 
wskaźnik różnoziarnistości U>3,  – 
granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%,  – 
zawartość części organicznych I<2%,  – 
pęcznienie pod wpływem wody P<5%,  – 
możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,  – 
odporność na rozpad <10%.  – 
  
3.  Sprzęt  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
  
4.  Transport  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni  
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ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  
  
5.  Wykonanie robót  
 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu  
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  
 
5.1.2. Wykopy.  
Przed wykonywaniem robót związanych z budową powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Przed  
rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem  
kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją  
kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.  
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów  
(1)Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących   
bezpiecznych nachyleń skarp:  
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  – 
 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25  – 
1:1,5. w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu  – 
(2)W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:   
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości  – 
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające  
odpływ wód opadowych  
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z  – 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń  
stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.  – 
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów  
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  
5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów  
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta  
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu  
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.  
 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00  
 
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera,  
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:  
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.  
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.  
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm.  
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.  
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby  
normalnej Proctora.  
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:  
 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.  
 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.  
 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.  
 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu  
obiektu.  
 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora.  
5.3. Zasypki wg B.01.03.00  
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być  
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
5.3.2. Warunki wykonania zasypki  
 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.  
 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych  
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i śmieci.  
 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.  
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  
 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż         Js = 0,95 wg próby  
normalnej Proctora.  
 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący  
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.  
  
6.  Kontrola jakości robót  
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.  
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11.  
6.1. Wykopy wg B.01.01.00  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  

• zgodność wykonania robót z dokumentacją  – 
• prawidłowość wytyczenie robót w terenie  – 
• przygotowanie terenu  – 
• rodzaj i stan gruntu w podłożu  – 
• wymiary wykopów  – 
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  – 

 6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.01.02.00 
Sprawdzeniu podlega:  

• przygotowanie podłoża  – 
• materiał użyty na podkład  – 

2   
  
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
BUDOWY  TYMCZASOWEJ HALI SPORTOWEJ STALOWEJ, KRYTEJ POWŁOKĄ SYNTETYCZNĄ, WRAZ Z   
ŁĄCZNIKIEM, ZLOKALIZOWANEJ PRZY GIMNAZJUM  NR 112, UL. SOLIPSKA 17/19 W WARSZAWIE  
 WŁOCHY, NA DZIAŁCE O NUMERZE  EWID. 101/3 Z OBRĘBU 2-08-29.  
  
SST-B.01.00 ROBOTY ZIEMNE  
  
grubość i równomierność warstw podkładu  – 
sposób i jakość zagęszczenia.  – 
6.3. Zasypki wg B.01.03.00  
Sprawdzeniu podlega:  
stan wykopu przed zasypaniem  – 
materiały do zasypki  – 
grubość i równomierność warstw zasypki  – 
sposób i jakość zagęszczenia.  – 
Obmiar robót 7.   
Jednostkami obmiarowymi są:  
3 B.01.01.00 – wykopy – [m ]  
3 B.01.02.00 – podkłady i nasypy – [m ]  
3 B.01.03.00 – zasypki – [m ]  
3 B.01.04.00 – transport gruntu – [m ] z uwzględnieniem odległości transportu.  
Odbiór 8.  robót  
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Podstawa 9.  płatności  
3 B.01.01.00 – Wykopy – płaci się za m  gruntu w stanie rodzimym.  
Cena obejmuje:  
wyznaczenie zarysu wykopu,  – 
odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we własnym  – 
zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,  
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  – 
3 B.01.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m  podkładu po zagęszczeniu.  
Cena obejmuje:  
dostarczenie materiału  – 
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uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.  – 
3 B.01.03.00 – Zasypki – płaci się za m  zasypki po zagęszczeniu.  
Cena obejmuje:  
dostarczenie materiałów  – 
 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  – 
3 B.01.04.00. Transport gruntu – płaci się za m  wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości  
transportu.  
Cena obejmuje:  
załadowanie gruntu na środki transportu  – 
przewóz na wskazaną odległość  – 
wyładunek z rozplantowaniem z grubsza  – 
utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.  – 
  
10.  Przepisy związane  
PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe     
i jednostki miary.   
Oznaczanie BN-77/8931-12  wskaźnika zagęszczenia gruntów.   
Przewody PN-B-10736:1999  podziemne. Roboty ziemne.   
Obciążenia   PN-82/B-02001 budowli. Obciążenia stałe.  
Obciążenia   PN-88/B-02014 budowli. Obciążenie gruntem.  
Konstrukcje   PN-B-03002:1999 murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.  
Konstrukcje   PN-B-03340:1999 murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia.  
  
10.1. Inne dokumenty:  
1.  Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi  
zmianami),  
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi  
zmianami),  
4.  Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),  
5.  Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi zmianami).  
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3. ZBROJENIE BETONU 

1.  Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
robót Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
zbrojenia betonu związanych z  budową boiska wielofunkcyjnego z  zadaszeniem w Borku Wlkp. , przy ul.Szkolnej 
  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia  
betonu stóp fundamentowych pod konstrukcję zadaszenia boiska wielofunkcyjnego.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i  
poleceniami Inżyniera.  
 
2.Materiały : 
2.1. Stal zbrojeniowa  
 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-H 93220:2006, PN EN 10080:2005(U), PN-B  
03264:2002, PN EN 1992-1-1:2005(U) - Eurokod 2 Własności mechaniczne i technologiczne stali.  
Stal klasy A-III.  

� W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i  rozwarstwień 
 
Wady powierzchniowe:  

� Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.   
� Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia   

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

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  
-  jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  – 
-  jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7  – mm dla prętów o 
większych średnicach. 
 
Odbiór stali na budowie.  

� Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg   
lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  

− znak wytwórcy,  – 
− średnicę nominalną,  – 
− gatunek stali,  – 
− numer lub partii, wyrobu  – 
− znak obróbki cieplnej.  – 

� Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt dla każdej wiązki.   
� Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:   

− na prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, powierzchni  – 
− odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych  – 

dla danej klasy stali w normach państwowych,  
− pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m  – 

długości pręta.  
� Magazynowanie stali zbrojeniowej.   

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg  
wymiarów i gatunków.  
 Badanie stali na budowie.  

� Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać   
laboratoryjnie w przypadku, gdy:  
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− nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  – 
− nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,  – 
− stal pęka przy gięciu.  – 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.  
 
3.  Sprzęt  
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4.Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz  
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
 
5.Wykonanie robót 
5.1. Wykonywanie zbrojenia  
a)Czystość powierzchni zbrojenia.   
•Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,   
kurzu i błota,  
•Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami   
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  
•Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach   
technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  
 
b)  Przygotowanie zbrojenia.   
•Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.   
•Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem   
postanowień normy PN-B-03264:2002.  
•Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002   
•Skrzyżowania prętów wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.   
 
c.) Montaż  zbrojenia.  
•Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.   
•Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i   
montażowych.  
•Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.   
•Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.   
•Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w   
projekcie.  
•Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi   
lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  
 
6.Kontrola jakości   
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami.  
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  
  
7.Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona.  
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów  
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.  
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.  
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych  
od wymaganych w projekcie.  
  
8.Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru  
końcowego – wg opisu jak niżej:  
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
8.2. Odbiór końcowy.  
8.3. Odbiór zbrojenia.  
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•Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do   
dziennika budowy.  
•Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i   
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  
rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów  
betonem.  
 
9.Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i  
wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu,  
zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza  
teren robót.  
10.  Przepisy związane  
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.  
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.   
PN-H 93220:2006  Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu – Pręty i walcówka żebrowana..  
     PN-82/B-02001           Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  
     PN-82/B-02003           Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe     
                                         obciążenia technologiczne i montażowe.   
     PN-80/B-02010           Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.  
     PN-77/B-02011           Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  
     PN-88/B-02014           Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.  
     PN-88/B-01040           Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne.  
      PN-B-03264:2002       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i   
                                           projektowe.  
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4. BETON 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w 
elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
- Betony konstrukcyjne  
- Podbetony  

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o 
następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te 
charakteryzowały się następującym składem: 
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawartość alkaliów do 0,6% 
–  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający 
następujące dane: 
• oznaczenie 
• nazwa wytwórni i miejscowości 
• masa worka z cementem 
• data wysyłki 
• termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne 
napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 

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

• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
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– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

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

- dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny 
zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
- dla cementu luzem: 

– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i 
wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się 
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 

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

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

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

• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe 
rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa 
nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-
EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
– pospółka kruszona 0/40, 
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4.  Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 
• Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
• Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
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5.  Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 

a) Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
b) Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 

a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa.s 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
(2) Mieszanie składników 

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

b) Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

a) Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

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

c) Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy 
wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać 
następujące zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź 

też za pośrednictwem rynny, 
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o 

grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
a) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i 

przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania 

wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
e) Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami 

na całej długości. 
f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 

sekund. 
g) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku 

długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
a) Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach 

można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie 

wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio 
przed rozpoczęciem betonowania. 

c) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 
później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
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Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego 
oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 
a) Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 

oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 

b) Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany 
do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST 
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

c) Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

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

a) Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

b) W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz 
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 
ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne 
jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
a) Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na 

uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
b) Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 

zabetonowana konstrukcja. 
c) Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 

organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

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

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

b) Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

c) Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą 
konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

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

twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
b) Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 

monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i 

wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
b) pęknięcia są niedopuszczalne, 
c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a 

powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
e) równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-

10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
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Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
a) wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu 

szalunków, 
b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i 

jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
c) wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby 

usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu 
technicznego. 

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

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

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

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podłoża 
– wykonanie deskowania z rusztowaniem 
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i 

marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
– pielęgnację betonu 
– rozbiórką deskowania i rusztowań 
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
Podbeton na podłożu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i 
wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 
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5. KONSTRUKCJA ZADASZENIA  

1.  Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   
konstrukcji aluminiowo-stalowej zadaszenia boiska wielofunkcyjnego w Borku Wlkp. , przy ul. Szkolnej  
  
KOD CPV 45223000-7 Montaż konstrukcji aluminiowo-stalowej  
   
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3. Zakres robót wymienionych w SST  
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż  
konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym.  
  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i  
poleceniami Inżyniera.  
  
2.Materiały 
Zadaszenie hali posiada szkielet aluminiowo-stalowy . Przeznaczone jest do szybkiego montażu i demontażu.  
Konstrukcję  nośną  zadaszenia  stanowią   ramy  wykonane  z  aluminiowych    profili  (  stop  alu. 6082  T6 )  z  
ukształtowanymi  kanałami  typu „keder” . Rama    zaprojektowana w  następującym  kształcie – z  łukowej  w  dolnej  części  
przechodzi  w  prosty  rygiel  wznoszący  się  pod  kątem  25° .  Elementy  ramy  łączone  są  za  pomocą  wkładów  ze  stali  
galwanizowanej  mocowanych  do  profili  aluminiowych    śrubami . Tężniki  wykonane  są  z  profili  aluminiowych  
połączonych  teleskopowo  ze  stalowymi  uchwytami , których  położenie  po  zablokowaniu  sworzniem  utrzymuje  naprężenie  
podłużne  plandeki  pokrycia  oraz  dystans   pomiędzy  kolejnymi  ramami . Wszystkie  elementy  konstrukcji  łączone  są  
podczas  montażu  za  pomocą  sworzni i śrub   o  dużej  wytrzymałości .  Stopy  stalowe , na  których  przegubowo  mocuje  
się  ramy i słupy  kotwi  do podłoża za pomocą specjalnych szpil stalowych. Stabilność  poprzeczną  konstrukcji  zapewniają  
sztywne  ramy  przegubowo  mocowane  do podłoża. 
Stabilność  podłużną  zapewniają  stężenia  z  lin  stalowych  i  tężników  aluminiowych . W konstrukcji zadaszenia – pierwszy, 
środkowy i  ostatni moduł  stężony. 
Konstrukcję  ściany  szczytowej z drzwiami  stanowi  układ  aluminiowych  słupów  i  belek .Słupy tej ściany zamocowane 
przegubowo w stalowych stopach przykręconych do  stóp betonowych wykonanych bezpośredni w gruncie z betonu C20/25 
wodoodpornego 
Konstrukcję  ściany  szczytowej   stanowi  układ  aluminiowych  słupów  i  belek .Słupy tej ściany zamocowane przegubowo w 
stalowych stopach 
Przykręconych do  stóp betonowych wykonanych bezpośredni w gruncie z betonu C20/25 wodoodpornego. 

Do konstrukcji szkieletowej stosuje się:  
2.1. Wyroby aluminiowe (stop aluminium 6082 T6)   
2.1.1. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy  
element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:  

− znak wytwórcy   
− profil   
− gatunek stali   
− numer wyrobu lub partii   
− znak obróbki cieplnej.   

 

2.1.2. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w  
wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.  
Cechowanie elementów farbą na elemencie.  
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2.2. Badania na budowie  
2.2.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera.  
2.2.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:  
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  – 
zgodności z projektem,  – 
zgodności z atestem wytwórni  – 
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.  – 
jakości powłok antykorozyjnych.  – 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu  
potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.  
 
3. Sprzęt  
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń.  
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być  
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. Montaż konstrukcji hali ręcznie.  
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.  
3.2. Sprzęt do połączeń na śruby  
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.  
 
4.  Transport  
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą  
stateczności.  
Sposób składowania wg punktu 2.3.  
 
5.Wykonanie robót   
 
5.1. Składanie zespołów  
5.1.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po  
montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań  
dokładności zespołów i wykonania połączeń.  
5.1.2. Połączenia na śruby  
długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy  – 
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.  
nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych  – 
powierzchni.  
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą  – 
smaru.  
śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.  – 
5.2. Montaż konstrukcji  
5.2.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie  
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy  
mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.  
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4.  
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.  
5.2.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:  
sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających osie i  – 
linie odniesienia rzędnych obiektu.  
porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi   – 
5.2.3. Montaż  
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i  
składowania.  
 
6.Kontrola jako ści robót  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 
 
 
7.Obmiar r obót  
Jednostkami obmiaru są:  
Dla pozycji B.04.00.00 – masa gotowej konstrukcji w tonach.  
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8.Odbiór robót  
Wszystkie roboty objęte B.04.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

 
9.Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST B.04.00.  
  
10.  Przepisy zwi ązane  
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  PN-EN 10025:2002   
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.  
Elektrody PN-91/M-69430  stalowe otulone do spawania i napawania.   
Ogólne badania i wymagania.  
         Spawalnictwo. PN-75/M-69703          Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
  
  
10.1. Inne dokumenty:  
1.  Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi  
zmianami),  
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi  
zmianami),  
4.  Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),  
5.  Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi zmianami).  
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6. ROBOTY POKRYWCZE 

1.  Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót  
pokrywczych zadaszenia boiska wielofunkcyjnego w Borku Wlkp. , przy ul. Szkolnej . Pokrycie stanowi plandeka z miękkiego 
poliestru powleczonego wysokiej klasy niezaplanym materiałem PCW.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć  
dachowych 
  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i  
poleceniami Inżyniera.  
  
2.  Materiały  
2.1. Wymagania ogólne.  
Projektowany obiekt to aluminiowa konstrukcja inżynierska o rozpiętości 25,80m , przykryta lekką tkaniną techniczną na 
bazie PCV o gram. 650g/m2.  Przekrój poprzeczny obiektu jest częścią koła z lekko podniesionym najwyższym punktem 
przez co wytwarza się linia kalenicy. Tkanina pokryciowa – plandeka z miękkiego poliestru , osłania całą konstrukcję i 
schodzi aż do powierzchni terenu. Przekrycie uszyte  jest z materiału w dwóch kolorach- białego i zielonego. Boki i dół  
bryły mają kolor zielony, „dach i ściany” są w kolorze białym, przepuszczającym światło. Zadaniem zastosowania 
zadaszenia obiektu jest  przedłużenie sezonu w którym można z niego korzystać. Obiekt może działać cały rok dzięki 
urządzeniom technicznym w jakie jest wyposażony. Zaprojektowano: odpowiednie oświetlenie, wentylację mechaniczną 
oraz możliwość ogrzania nadmuchem ciepłego powietrza. Nagrzewnice gazowe wytwarzające ciepło dla boiska , mieszczą 
się z dwóch stron, przy ścianach szczytowych. Z obiektu na zewnątrz wychodzą drzwi usytuowane w ścianach podłużnych - 
są dostarczane wraz z konstrukcją zadaszenia. Ściana szczytowa zachodnia przylega do budynku zaplecza i ma 
połączenie jednoskrzydłowymi drzwiami z korytarzem komunikacyjnym i pomieszczeniami szatni i umywalni. W celu 
odprowadzenia wody kondensacyjnej wykraplającej się na zewnętrznej powłoce projektuje się odpowiednią wewnętrzną 
drugą powłokę z PCW, która odprowadza wodę kondensacyjną na skraj , poza obręb boiska. 

 
 
Należy przedstawić atest higieniczny pokrycia oraz certyfikat niepalności pokrycia.  
  
3.Sprzęt   
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
4.  Transport 
Według specyfikacji ogólnej.  
5.  Wykonanie robót  
5.1. Pokrycie z pcv  
•Wykonywanie pokrycia aluminiowej hali sportowej  – według instrukcji producenta.   
•założenie półkolistych plandek szczytowych i mocowanie ich do łuku ramy głównej za pomocą linki stalowej oraz do   
słupów szczytowych za pomocą sznura.  
•naciągnięcie plandeki głównej napinając ją za pomocą odpowiednich belek i śrub.   
  
6.  Kontrola jakości  
6.1. Materiały  pokrywcze.  
a)Wymagana jakość materiałów pokrywczych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości   
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.  
b) Materiały pokrywcze dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą   
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być dopuszczone do stosowania.  
c) Odbiór materiałów pokrywczych 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.  
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów pokrywczych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom   
przedmiotowych norm.  
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).   
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.   
7.  Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest:  
-  dla robót B.05.01.00 – m2  pokrytej powierzchni,   
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w  
naturze.  
  
8.  Odbiór robót  
8.1. Odbiór podłoża  
•badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem   
do krycia konstrukcji stalowej,  
8.2. Odbiór robót pokrywczych  
Dokonanie odbioru powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
•badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, 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 robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia   
  
9.  Podstawa płatności  
B.05.01.00 Pokrycie konstrukcji hali stalowej plandeką pcv.  
2 Płaci się za ustaloną ilość m  robót pokrywczych.  
  
10.  Przepisy związane  
  
1.  Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi  
zmianami),  
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi  
zmianami),  
4.  Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),  
5.  Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi zmianami).  
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7. INSTALACJA SANITARNE 

1.  Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót związanych 
z wykonaniem instalacji wentylacyjnych, grzewczej i gazowej dla  
boiska wielofunkcyjnego w Borku Wlkp. , przy ul. Szkolnej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót 
instalacji wentylacyjnych, grzewczej oraz instalacji gazowej wymienionych w Projekcie Budowlanym. 

W zakres Robót Wykonawcy instalacji wchodzi: 

− dostawa i montaż urządzeń wchodzących w skład instalacji, 
− rozładunek wszystkich urządzeń i zabezpieczenie ich na placu budowy, 
− uruchomienie oraz regulacja urządzeń, 
− dostawa i montaż instalacji przewodowej wentylacji, instalacji grzewczej oraz instalacji gazowej, 
− dostawa i montaż podwieszeń, podpór oraz konstrukcji wsporczych pod przewody i rury instalacyjne, 
− dostawa i wykonanie izolacji przewodów, 
− wykonanie otworów w ścianach i stropach dla przejścia instalacji [jeżeli takie otwory nie zostały wykonane w 

czasie prac budowlanych] oraz uszczelnienie otworów po zamontowaniu kanałów i rur, 
− dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urządzenia, 
− wykonanie sterowania i automatyki wg projektu branży elektrycznej opracowanego na podstawie wytycznych 

zawartych w projekcie wentylacji mechanicznej, 
− przeprowadzenie wymaganych prób instalacji, 
− przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, 
− przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
− wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej oraz przeprowadzenie szkolenia personelu 

użytkownika, 
− opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem 

przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji. 
Szczegółowy zakres robót – w przedmiarze robót. 

  
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 Inwestora.  
  
2.  Materiały  
Uwaga: wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 
właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w 
oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
• Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
• Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, Atesty, Dopuszczenia do stosowania) 
• Uzyskaniu akceptacji projektanta i Inżyniera budowy 
 
2.1. Elementy instalacji 
Elementy instalacji podano w projekcie budowlanym i w przedmiarze robót do projektu. 
Przy wykonywaniu robot budowlanych należy zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
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− wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

− wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 
Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnianie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

− wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną w wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca 
powinien powiadomić Kierownika Projektu o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Kierownika 
Projektu materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Kierownika Projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonane prace. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 
wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zagniecenia). 
  
3.Sprzęt   
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4.  Transport 
Według specyfikacji ogólnej.  
 
5.  Wykonanie robót  
Podstawę do wykonania instalacji stanowi Projekt Wykonawczy posiadający komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw 
sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność z 
obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie 
wykonawczym, w szczególności pod katem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych 
materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym 
nieprzerwany tok wykonawstwa. 
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika 
budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również potwierdzone przez autora projektu. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnej i użytkowej 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji. Roboty instalacyjne w zakresie instalacji wentylacyjnych należy wykonywać zgodnie z 
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Roboty instalacyjne w zakresie instalacji grzewczej  należy wykonywać 
zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji c.o.” 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Wykonawca robót instalacyjnych może przystąpić do montażu elementów i urządzeń dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, że roboty 
budowlane i branżowe zostały zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST tych branż. 
 
5.2, Roboty instalacyjno-montażowe instalacji wentylacyjnych i grzewczych 
Urządzenia przewidziane do zamontowania powinny mięć trwale przymocowana tabliczkę znamionową podającą nazwę producenta, 
charakterystykę techniczną urządzenia, numer kolejny wyrobu, znak kontroli technicznej. Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją 
montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy 
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upewnić się, że jest ono nienaruszone, w przypadku wątpliwości należy skonsultować się z dostawcą. Montaż urządzeń powinny przeprowadzać 
wyłącznie osoby uprawnione. Montaż urządzeń należy wykonać w sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie drgań z urządzeń do konstrukcji 
(stosować podkładki gumowe lub tłumiki drgań) i uniemożliwiający przemieszczenie się urządzeń. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby 
urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależnie ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora. 
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 
Jeżeli po zamontowaniu urządzeń wentylacyjnych wykonywane sa dalsze roboty budowlano montażowe i wykończeniowe mogące spowodować 
uszkodzenie urządzeń wentylacyjnych, należy urządzenia odpowiednio zabezpieczyć. 
Montaż wentylatorów 
Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub demontażu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał 
zagrożenia dla obsługi. Podczas montażu wentylatora należy zapewnić odpowiednie (poziome lub pionowe) ustawienie osi wirnika wentylatora.. 
Sposób zamocowania wentylatora powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku poprzez stosowanie np. 
amortyzatorów oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych  
 
5.3. Roboty instalacyjno – montażowe instalacji gazowej 
Wymagania ogólne 
Przewody instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-74/H-74200 lub PN-80/H-74219. Do instalacji gazowej nie 
wolno stosować „kształtek przejściowych” wykonanych z mosiądzu MO-59/PN-79/H-87026. Do połączeń gwintowanych, jako materiał 
uszczelniający, należy stosować taśmy teflonowe typu GAS 0,1mm oraz odpowiednie pasty uszczelniające nakładane na gwint wewnętrzny. Nie 
zaleca się stosować szczeliwa konopnego (lnianego). Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnętrz i wewnątrz bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
Przewody gazowe należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano-
montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy z Dokumentacją 
Projektową. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu 
przekroczyć: +/-2cm. Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy odpowiednich kształtek, łuków 
lub kolanek. Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu rur nie powinien przekraczać 2o , (tangens kąta skrzyżowania 0.035). Przy 
montażu wszelkiej armatury należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta. 
 
Montaż przewodów 
Montaż rur należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” (tom II) - Arkady 1988 r. oraz 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Rury prowadzić po ścianach stosując uchwyty do rur. Do kompensacji przewodów wykorzystać 
naturalną zmianę trasy ułożenia rur. Stosować połączenia rur stalowych przez spawanie a rur miedzianych przez lutowanie twarde, połączenia z 
armaturą poprzez króćce z nagwintowanymi końcówkami. Trasa ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną. Przewody pionowe należy 
prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający 
zabezpieczenie ich przed dewastacją. Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych niż: - 15 cm od 
poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi rurociągami, - 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je 
pod rurociągami cieplnymi, - 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych, - 20 cm od przewodów 
telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, - 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku 
rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym – należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – 
pod tymi puszkami, - 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, przekaźniki, gniazda wtykowe itp. 
Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych o średnicach odpowiednich do średnic rur (dwie średnice większe od 
średnicy rurociągu).  
 
Zabezpieczenia antykorozyjne 
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych wchodzących w skład instalacji. Zabezpieczenie 
antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie 
antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami. Przed malowaniem należy usunąć z 
powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie należy przygotować 
przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed 
malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. 
Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą 
metalowych szczotek ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. Oleje i smary, których nie usunięto metodami 
mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 
Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem 
należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu 
oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić 
podkład pod następne warstwy, które muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie należy 
stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania. 
Warunki prowadzenia prac malarskich 
Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75% 
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Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C.  
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40°C. Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki 
podkładowej. Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montażu należy poddać renowacji. Należy 
dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby techniczne malarskie. Przed podjęciem robót malarskich należy 
wykonać próbne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt 
malowany. Należy ustalić grubość i czas schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią podstawy do podjęcia prac 
malarskich. Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę lecąc bezpośrednio na podłożu należy wykonywać 
wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał. Malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową 
po wyschnięciu warstw poprzednich. Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. Po montażu urządzeń i instalacji należy 
dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. W przypadku gdy przed montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należny ją wykonać po 
montażu. 
 
6.  Kontrola jakości  
6.1. Zakres kontroli 
Nadzór techniczny nad budową instalacji jw sprawuje inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora 
nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych, przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji. 
Wykonawca instalacji zapewni na swój koszt wyspecjalizowaną siłę roboczą i niezbędne materiały do przeprowadzenia regulacji, kontroli oraz 
odbioru instalacji. 
Wszystkie próby, testy i pomiary instalacji muszą być przeprowadzone na koszt Wykonawcy przez niezależną instytucję lub rzeczoznawcę, 
posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Wybór wykonawcy badań podlega uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Inwestora. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów 
pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorczych. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne instalacji powinny spełniać 
wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od wartości projektowych. 
Wszystkie przeprowadzone próby i pomiary należy udokumentować w formie protokołu lub raportu. Należy szczegółowo przedstawić rodzaj i 
metodę badania, opisać stosowaną aparaturę i jej dokumenty legalizacyjne, podać wszystkie odczyty z badań, wyniki i interpretację wyników, 
porównanie z wartościami wymaganymi. 
Badania instalacji należy przeprowadzać w warunkach bliskich zakładanym, czyli badania instalacji ogrzewania przeprowadzać w okresie 
obniżonych temperatur, itp. Należy wziąć pod uwagę możliwość przełożenia terminu odbioru niektórych robót do czasu nastania warunków do ich 
pełnego sprawdzenia. 
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby 
Inwestora. Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt wykonawcy w 
terminie wyznaczonym przez Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac oraz prac podlegających zakryciu i terminów przeprowadzenia prób, wpisem 
do dziennika budowy. 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorów końcowych. 
 
6.2. Kontrola techniczna 
Wentylacja 
Próby i odbiór instalacji należy przeprowadzić wg PN-EN 12599:2002 "Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze", "Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych."  
Badania odbiorcze obejmują: 

− sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
− sprawdzenie zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
− sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, 
− sprawdzenie jakości i trwałości wykonania robót, 
− sprawdzenie atestów na materiały budowlane, aprobat technicznych oraz certyfikatów na zastosowane materiały, 
− sprawdzenie, czy wszystkie wady zostały usunięte, 
− rozruch urządzeń, próbę ruchu ciągłego, pomiary i regulację; pomiarom podlegają następujące parametry: 
− wydajności strumieni powietrza, 
− poziom hałasu, 
− szczelność. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki 
pozytywne. 
 
Instalacja grzewcza 
Wykonawca instalacji zapewni na swój koszt wyspecjalizowaną siłę roboczą i niezbędne materiały do przeprowadzenia regulacji, kontroli oraz 
odbioru instalacji. 



 

Strona 32 z 48 

 

ALICJA BIEGANEK 
ul. Zielona 22 
63-810 Borek Wlkp. 

tel. +48 65 571 58 63 
kom.+48 603 071 586 

alicjabieganek.pl  
biuro.bieganek@gmail.com 

Wszystkie próby, testy i pomiary instalacji muszą być przeprowadzone na koszt Wykonawcy przez niezależną instytucję lub rzeczoznawcę. Wybór 
wykonawcy badań podlega uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Inwestora. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów 
pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorczych. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne instalacji powinny spełniać 
wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od wartości projektowych. 
Wszystkie przeprowadzone próby i pomiary należy udokumentować w formie protokołu lub raportu. Należy szczegółowo przedstawić rodzaj i 
metodę badania, opisać stosowaną aparaturę i jej dokumenty legalizacyjne, podać wszystkie odczyty z badań, wyniki i interpretację wyników, 
porównanie z wartościami wymaganymi. 
Badania instalacji należy przeprowadzać w warunkach bliskich zakładanym, czyli badania instalacji ogrzewania przeprowadzać w okresie 
obniżonych temperatur, itp. Należy wziąć pod uwagę możliwość przełożenia terminu odbioru niektórych robót do czasu nastania warunków do ich 
pełnego sprawdzenia. 
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby 
Inwestora. Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt wykonawcy w 
terminie wyznaczonym przez Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac oraz prac podlegających zakryciu i terminów przeprowadzenia prób, wpisem 
do dziennika budowy. 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorów końcowych. 
Próby i odbiór instalacji należy przeprowadzić wg "Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji c.o." 
Badania odbiorcze obejmują: 

− sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
− sprawdzenie zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
− sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, 
− sprawdzenie jakości i trwałości wykonania robót, 
− sprawdzenie atestów na materiały budowlane, aprobat technicznych oraz certyfikatów na zastosowane materiały, 
− sprawdzenie, czy wszystkie wady zostały usunięte, 
− rozruch instalacji, próbę ruchu ciągłego, pomiary i regulację; pomiarom podlegają następujące parametry: temperatury, poziom hałasu 

szczelność 
 
Kontrola działania instalacji odprowadzenia spalin 
Sprawdzeniu podlegają 

− drożność kanału, 
− szczelność połączeń, 
− ciąg komina, 
− prawidłowość wykonania połączeń i zgodność z projektem elementów instalacji odprowadzenia spalin 
− normatywne wyprowadzenia ponad dach 
− spełnienie norm ochrony atmosfery. 

 
Instalacja gazowa 
Próba szczelności 
Instalację gazu należy poddać próbie szczelności. Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Szczelność odcinka 
przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min 
poniżej wartości ciśnienia próbnego. Przed hydrauliczną próba szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być 
umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron . Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą 
odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem , a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i profilu. 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć jako 1,5 najwyższego występującego w badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego. 
Wielkość ciśnienia próbnego powinna być zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatą techniczną. Wysokość ciśnienia próbnego powinien 
wskazywać manometr przy pompce pneumatycznej. Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe 
maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
 
Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania 
odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Należy przeprowadzić następujące badania:  
a) zgodności z Dokumentacją Projektową  
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2  
c) ułożenia przewodów: - ułożenia przewodu na podłożu, - odchylenia osi przewodu, - zmiany kierunków przewodów, - zabezpieczenia przewodu 
przy przejściach przez przeszkody, - kontrola połączeń przewodów, - płukanie sieci, - badanie jakości wody po wykonaniu sieci,  
d) układania przewodu w rurach ochronnych  
e) szczelności przewodu  
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Wykonawca powinien przedłożyć inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że 
zastosowane materiały spełniają wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 
 
7.  Obmiar robót  
Jednostka obmiarowa 
Jednostkami  obmiarowymi  robót zwianych z pracami instalacyjnymi są:  

− urządzenia – 1 komplet/ szt., 
− rury – średn. /1mb, 
− armatura – 1 szt, 
− izolacje – mb/m2 
− malowanie – m 
− kable – 1mb, 

Ceny obejmują zapewnienie wszystkich czynników produkcji, montaż zgodnie z dokumentacją projektową, badania, pomiary i regulację. 
Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a Generalnym 
Wykonawcą. 
 
8.  Odbiór robót  
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiory częściowe należy przeprowadzać w stosunku do robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Mają one na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. Należy sporządzać protokoły odbiorów częściowych. Odbiory częściowe 
dotyczyć powinny prób szczelności, izolacji termicznych i zabezpieczeń ogniochronnych. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania całej instalacji. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Ma na celu stwierdzenie czy 
instalacje zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem Inwestora, wykonawców, odpowiednich służb technicznych, ppoż 
i bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujących. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
− Specyfikacje Techniczne, 
− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
− potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 
− protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające i ulegające zakryciu, 
− protokoły wykonanych prób i badań, 
− atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
− instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach, 
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Komisja odbioru powinna: 
− zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją, 
− dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją 

i przepisami, 
− sprawdzenie dokumentów wymaganych przy odbiorze końcowym tj. atesty materiałowe, dopuszczenia do stosowania w budownictwie,  
− sprawdzenie użycia właściwych materiałów podstawowych i pomocniczych (opisów na rurach i armaturze w zakresie dopuszczalnych 

temperatur i ciśnień pracy, lutów, topników i materiałów uszczelniających), 
− prawidłowości prowadzenia i mocowania przewodów, 
− wielkości spadków przewodów, 
− odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
− prawidłowość wykonania izolacji cieplnej i antykorozyjnej, 
− sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności danych z przedstawionymi dokumentami, 
− ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji, 
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− sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego lub zostaną 
zarządzone roboty poprawkowe lub uzupełniające, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Jeżeli roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji. 
Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, 
aby przeszkolić personel do obsługi zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich 
pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaże także wszelkie potrzebne 
informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji. 
 
9.  Podstawa płatności  
Cena jednostkowa 
Podstawę płatności stanowią: 

− urządzenia – 1 komplet, 
− rury – 1mb, 
− armatura – 1 szt, 
− kable – 1mb, 
− elementy AKPiA – 1 komplet. 

Ceny obejmują zapewnienie wszystkich czynników produkcji, montaż zgodnie z dokumentacją projektową, badania, pomiary i regulację. 
Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a Generalnym 
Wykonawcą. 
 

10.  Przepisy związane  
Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz regułami sztuki budowlanej. 
Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z międzynarodowymi wytycznymi. 
Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed wpływem obcych pól elektromagnetycznych i opatrzone 
zostaną znakiem CE. 
 
10.1. Normy 
 

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
PN-91/B-10400 Urządzenia c.o. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-B-76002:1996 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
PN-B-02421: 2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.  

Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-EN-12599 
/2002/04 

Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-98/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temp. ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN80/H - 74219 Rury stalowe czarne. 

 
 
10.2. Inne dokumenty 

− Normy wymienione w punkcie 10.1 niniejszej ST, 
− Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z późn. zm.), 
− Prawo budowlane (Dz.U. 111/97, poz.726 z późn. zm.), 
− rozporządzeniem MSWiA z dnia 31.07.1998r w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz.728), 
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− Instalacje gazowe na paliwa gazowe Warunki techniczne z komentarzami, Wymagania odbioru i eksploatacji, Przepisy prawne i normy 
COBO – PROFIL Wydanie III 

− aprobaty techniczne ITB oraz certyfikaty zgodności, 
− projekt wykonawczy instalacji 
− przedmiar robót instalacji 
− katalogi, DTRi i instrukcje montażowe dostawców urządzeń, 
− Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, 
− Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych. 
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8. NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

1.  Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem robót niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  nawierzchni boiska 
wielofunkcyjnego w Borku Wlkp. , przy ul. Szkolnej  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nawierzchni  w  
obiekcie przetargowym.  
Podbudowa boiska wielofunkcyjnego  – zgodnie z wars twami poni żej  

Podbudowę projektuje się z następujących warstw ( od dołu) 

- piasek kopany wielofrakcyjny zagęszczany warstwami   (wskaźnik zagęszczenia min 
Is=0.98) 

20 cm 

- zagęszczona warstwa kamienia łamanego  frakcji 0-63 mm 15cm 

- zagęszczona warstwa z kamienia łamnego frakcji 0-31,5 mm 5 cm 

- zagęszczona warstwa z kamienia frakcji 0-5 mm 5 cm 

wykonać obrzeża betonowe okalające projektowane boisko i skarpy 

 
Nawierzchnia hali sportowej – zgodnie z warstwami poni żej  
 

- warstwa podbudowy ET – mieszanina granulatu gumowego ,żwiru płukanego i 
jednoskładnikowego kleju poliuretanowego (PU)  

30 mm 

- mata z granulatu gumowego wykonana in situ  9 mm 

- dwuskładnikowa szpachla PU  

- dwuskładnikowa elastyczna masa PU   2 mm 

- lakier PU   

Linie należy namalować  farbami poliuretanowymi  – kolorystyka do uzgodnienia na etapie wykonawczym .Należy 
osadzić odpowiednie tuleje do mocowania urządzeń sportowych. 

 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i  
poleceniami Inżyniera.  
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i  
muł.  
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  

− nie zawierać domieszek organicznych,  – 
− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0  – mm, 
− piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

3.  Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą  
stateczności.  
5.  Wykonanie robót  
5.1. Wykonanie warstwy nawierzchni  
Należy wykazać się dostępem do specjalistycznych urządzeń do montażu nawierzchni. Nawierzchnia jest przepuszczalna i  
bezspoinowa.   
6.  Kontrola jakości  
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem  
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Należy wykazać, że nawierzchnia  
jest niepalna.  
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie  
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).  
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  
7.  Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m 2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
8.  Odbiór robót  
Roboty podlegają odbiorowi wg  zasad podanych poniżej.  
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości  
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z  
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być wpisywane do dziennika budowy.  
8.4. Odbiór powinien obejmować:  
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  – 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  – 
sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w  – 
czasie wykonywania posadzki.  
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za  – 
pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza  
lub suwmiarki.  
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę  – 
wzrokową.  
9. Podstawa płatności  
Płaci się za ustaloną ilość m 2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża,  
dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  
 
10.  Przepisy związane  
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego  
użytku.  
Kruszywa PN-EN 13139:2003 do zaprawy.  
Kruszywa PN-87/B-01100 mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
Kit asfaltowy uszczelniający. PN-74/B-30175  
Elastyczne PN-EN 649:2002 pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z  
poli (chlorku winylu).  
Warunki EN 1307 i NF-UPEC-A użytkowania wykładzin dywanowych.   
Ochrona PN – B-88/B-02854:  przeciwpożarowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po  
posadzkach podłogowych.  
10.1  Inne dokumenty  
1.  Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi  
zmianami),  
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi  
zmianami),  
4.  Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),  
5.  Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi zmianami).  
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9. UTWARDZENIE TERENU 

1.  Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  chodników  i drogi 
przeciwpożarowej przy boisku wielofunkcyjnym z zadaszeniem w Borku Wlkp. , przy ul.Szkolnej 
 
Kod CPV 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe.  
Kod CPV 45233320-8 Fundamentowanie dróg.  
Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.  
Kod CPV 28814200-3 Produkty betonowe.  
  
  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
 wykonanie  chodników Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przy tymczasowej hali sportowej stalowej, krytej powłoką syntetyczną, wraz z łącznikiem, zlokalizowanej przy Gimnazjum   
 Nr 112, ul. Solipska 17/19 w Warszawie Włochy, na działce o numerze  ewid. 101/3 z obrębu 2-08-29.  
  
W zakres tych robót wchodzą:  
B.07.01   Roboty pomiarowe.  
B.07.02. Roboty ziemne.  
B.07.03.  Roboty nawierzchniowe.  
B.07.04. Obrzeża chodników.  
  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.   
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST  
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera).   
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  
(Inżyniera).  
  
2. Materiały.  
2.1. Wymagania ogólne.  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji  
projektowej.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  
-Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z późniejszymi   
zmianami),  
-Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),   
-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi   
zmianami).  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub  
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
  
2.2. Wymagania szczegółowe.  
Ze względu na ruch samochodów osobowych na projektowanej drodze lokalnej przyjęto kategorię  KR 1.   
 
 Nawierzchnie 
 2.2.1. Chodniki 
- kostka betonowa brukowa   gr. 6,0 cm  
- podsypka cementowo- piaskowa (1:4)  gr. 5,0 cm  
 - podsypka piaskowa  gr. 10,0 cm    
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 Razem   gr. 21,0 cm  
  
Obrzeża betonowe 6x20x100  
 2.2.2. Droga pożarowa 
- kostka betonowa brukowa   gr. 8,0 cm  
- podsypka cementowo- piaskowa (1:4)  gr. 4,0 cm  
- podbudowa z betonu C16/20 gr. 20 cm 
- stabilizacja cementem gr. 15 cm  
 Razem   gr. 47,0 cm  
   
Betonowy krawężnik o wym. 15x30x100 cm na fundamencie z betonu   
 
 2.2. Betonowa kostka brukowa 
 Betonowa kostka brukowa grub. 6 i 8  cm posiadać atest wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki  
Budowlanej w zakresie:  
a)  wyglądu zewnętrznego:  
-  struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków,  
  - powierzchnia górna kostek powinna być szorstka i równa a krawędzie kostek równe i proste,  
  - wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grub.  ≤80 mm.  
b) kształtu i wymiarów:  
   - tolerancje wymiarowe wynoszą:  
  -  na długości  3 mm   
  -  na szerokości  3 mm   
   na grubości  5 mm -   
c) cech  fizykochemicznych:  
  - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach - 60 MPa  
  - nasiąkliwość wodą wg PN-88/B-06250 - max. 5%  
  na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania wg PN-88/B-06250: - odporność  
- pęknięcia próbki - brak  
- strata masy - max. 5%  
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie - max. 20%  
- ścieralność na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4 mm.  
Kształt  kostki Wykonawca, przed złożeniem zamówienia, powinien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.  
2.3.  Obrzeża 
 betonowe 6x25x100 cm powinny spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/04.  Obrzeża  
 każdej partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę powinno być załączone świadectwo jakości. Do  
 postępowanie z partią elementów niezgodną z wymaganiami norm i składowanie, powinny być zgodne z normą BN- Badania,  
80/6775-03/01.  
2.3.1. Cement  
 Cement portlandzki marki nie mniejszej niż 35 użyty do wytwarzania betonu na ławę, zaprawy cementowej i podsypki  
cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-30000.  
Warunki  składowania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/B-6731-08.  
2.3.2. Kruszywo  
 Kruszywo do betonu na ławę (piasek, żwir) powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712.  
 Piasek do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-79/B-06711.2.  
 2.3.3. Woda  
 Woda powinna być "odmiany 1" i odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiadać barwie  
wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny.  
2.3.4. Beton B-10 do wytwarzania ławy pod krawężnik powinien odpowiadać wymaganiom podanym w PN-88/B-06250.  
2.3.5. Masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w ławach betonowych powinna odpowiadać wymaganiom PN-54/S-  
30001.  
 
3.   Sprzęt  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie i mechanicznie.  
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
  Cały sprzęt powinien być akceptowany przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).  
Układanie  betonowej kostki brukowej będzie wykonane ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich.  
 Zagęszczenie należy wykonać przy pomocy wibratora płytowego. Wibrator powinien być zaopatrzony w gumową podkładkę  
w celu zapobieżenia pękaniu kostek w czasie zagęszczania. Wykonanie betonu na ławę obrzeży musi odbywać się wyłącznie  
w betoniarkach przeciwbieżnych.  
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4.   Transport  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport materiału do podbudowy (pospółka, kruszywo)  
może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem,  
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. Przewożona kostka betonowa powinna być  
w czasie transportu chroniona przed uszkodzeniami przez właściwe ułożenie (na płasko) i zabezpieczona przed możliwością  
przesuwania się. Transport materiałów powinien być zgodny:  
-  kostek brukowych z normą BN-80/6775-03/01,  
-  krawężników z normą BN-80/6775-03/01,  
-  cementu z normą BN-88/6731-08,  
-  betonu z SST D.03.01.01.  
Transport kruszywa może odbywać się przy pomocy samochodów samowyładowczych w sposób zabezpieczający je przed  
zanieczyszczeniem. Nie wolno dopuścić do zmieszania różnych frakcji kruszyw.  
  
5.  Wykonanie robót  
Chodniki wykonane będą z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm i podbudowie  
z pospółki 10 cm. Przy chodnikach obrzeża betonowe typu 6x25x100cm. Ławy betonowe pod obrzeżami z betonu B-15.  
Przy wykonaniu nawierzchni na podsypce z grysu bazaltowego spoiny wypełnia się zaprawą piaskową.   
5.1. Roboty pomiarowe.  
Roboty pomiarowe prowadzone będą przez uprawnionego geodetę.    
5.2. Roboty ziemne.  
Roboty ziemne ograniczą się do korytowania.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy oznaczyć i zabezpieczyć instalacje i kable elektryczne mogące ulec  
zniszczeniu lub stanowić zagrożenie dla ludzi pracujących przy wykopach lub nasypach. W miejscach przebiegu instalacji  
roboty wykonać ręcznie, pod specjalistycznym nadzorem i zgodnie z obowiązującymi normami. Wszelkie przekopy pod  
drogami zasypywać pisakiem, polewać wodą i zagęszczać wibratorami.  
Po zdjęciu ziemi roślinnej wykonywać korytowanie nadając podłożu dróg spadki poprzeczne i podłużne. Podłoże zagęszczać  
do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,0 do głębokości 0,5 m licząc od dna koryta. W przypadku natrafienia Pod korytem na  
grunty organiczne lub nie dające się zagęścić należy je wybrać i zastąpić gruntem budowlanym.   
Zagęszczanie podłoża oraz warstw drogowych sprawdzić metodą VSS.  
Bez dobrze zagęszczonego podłoża nie można wykonać równej i trwałej nawierzchni drogowej.  
5.3. Roboty nawierzchniowe   
Chodniki wykonane będą z kostki betonowej brukowej grubości 6 cm . Droga przeciwpożarowa z kostki betonowej gr. 8 cm  
Nawierzchnia z kostki betonowej będzie układana wg Dokumentacji Projektowej.  
Powierzchnię obramowania nawierzchni z kostki betonowej wyznacza ułożone obrzeże.   
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm.  
Wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o 1/2 szerokości kostki.  
Po ułożeniu kostka powinna być zagęszczona wibratorem płytowym z podkładką gumową.  
Jeżeli w czasie zagęszczania poszczególne kostki zostaną uszkodzone, należy je wymienić.  
Po ubiciu kostki nawierzchnię należy posypać piaskiem z całkowitym wypełnieniem spoin.  
Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego oczyszczenia nawierzchni z wszelkich zanieczyszczeń.  
  
6.  Kontrola jakości robót  
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych wykonać zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10  
6.1. Roboty pomiarowe.   
Roboty pomiarowe prowadzone będą przez uprawnionego geodetę.    
6.2. Roboty ziemne.  
Kontrola wykonania robót ziemnych polega na sprawdzeniu profili wykopów, ich szerokości i niwelety. Roboty ziemne  
wykonywane będą zgodnie z normą PN-S-02205   1998 r. Roboty ziemne. Wymagania i badania.   
6.3. Roboty nawierzchniowe.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania warstwy  
odcinającej i wyniki tych badań przedstawić Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów.  
Przy odbiorze nawierzchni należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne. Powierzchnia nawierzchni powinna być równa bez  
fal, należy sprawdzić równość nawierzchni i sprawdzić profil jej podłużny oraz pochylnię poprzeczną. Po wykonaniu  
nawierzchni kostka będzie ubita ubijakami a spoiny wypełnione piaskiem. Norma PN-57/S- 06100 dotyczy kostki kamiennej.   
  
Podczas wykonywania nawierzchni z kostki betonowej Wykonawca, zgodnie będzie kontrolował:  
-  grubość wykonanej podsypki cementowo-piaskowej/grysu bazaltowego,  
-  zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej/grysu bazaltowego,  
-  równość wykonanej nawierzchni,  
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-  ścisłość ułożonej nawierzchni,  
-  dokładność ubicia nawierzchni  
-  prawidłowość wypełnienia spoin piaskiem,  
-  oczyszczenie nawierzchni,  
-  zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST.  
 Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykonanych robót oraz na podstawie pomiarów Wykonawcy, ewentualnie  
pomiarów dodatkowych własnych, stwierdza jakość i zgodność ich wykonania z Dokumentacją Projektową i SST, przy czym  
uwzględnia następujące dopuszczalne tolerancje:  
-  dla spadków poprzecznych wykonanej nawierzchni z kostki - 1%   
-  dla grubości warstwy podsypki cementowo-piaskowej/grysu bazaltowego - 2 cm   
-  dla równości wykonanej nawierzchni prześwit pod łatą 4 m może max. wynosić 1 cm,  
-  ścisłość ułożonej nawierzchni, przewiązanie spoin, właściwe wypełnienie spoin, oczyszczenie nawierzchni Inspektor  
Nadzoru ocenia wizualnie w trakcie prowadzenia robót oraz po ich zakończeniu.  
W przypadku  stwierdzenia różnic przekraczających dopuszczalne tolerancje, Inspektor Nadzoru ma prawo nakazać  
rozbiórkę wykonanych robót i doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami.  
  
6.4. Obrzeża betonowe .  
6.4.1.  Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli prowadzonych Robót.  
Kontrola  powinna obejmować:  
-  zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową,  
-  prawidłowości przygotowania koryta,  
-  prawidłowości ustawienia szalunków pod ławy betonowe (wysokościowo i w planie),  
-  zagęszczenie betonu,  
-  wymiary wykonanej ławy (pomiar w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy),  
-  wysokość posadowienia krawężników (pomiar jw.),  
-  odchylenie linii krawężników w planie (pomiar jw.),  
-  dokładność wypełnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m),  
-  równość górnej powierzchni krawężników,  
-  kontrolę wizualną wbudowywanych krawężników pod kątem nierówności i ich uszkodzeń.  
  
 6.4.2. Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiałach winny być przez Wykonawcę  
rejestrowane i gromadzone celem przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w trakcie odbiorów bądź na jego życzenie.  
 
6.4.3.  Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania Robót:  
-  tolerancje wymiarów wykonanej ławy mogą wynosić dla wysokości  10%, a dla szerokości    
   20% wymiaru projektowanego;   
-  odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może wynosić   
   1 cm;   
-  odchylenie linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić 1 cm;   
 - spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość;  
 prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i łatą 3 m nie powinien być większy od  -  
 0,5 cm.   
7.  Podstawa płatności  
Wynagrodzenie ryczałtowe płatne po odebraniu przez Zamawiającego bezusterkowo wykonanej części zamówienia –  
wykonanie chodników przy tymczasowej hali sportowej stalowej, krytej powłoką syntetyczną, wraz z łącznikiem,  
zlokalizowanej przy Gimnazjum  Nr 112, ul. Solipska 17/19 w Warszawie Włochy, na działce o numerze  ewid. 101/3 z  
 obrębu 2-08-29.  
  
8.  Obmiar robót  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w  
naturze.  
9.  Odbiór robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały  
pozytywne wyniki.   
Wynagrodzenie ryczałtowe płatne po odebraniu przez Zamawiającego bezusterkowo wykonanej części zamówienia –  
wykonanie chodników przy tymczasowej hali sportowej stalowej, krytej powłoką syntetyczną, wraz z łącznikiem,  
zlokalizowanej przy Gimnazjum  Nr 112, ul. Solipska 17/19 w Warszawie Włochy, na działce o numerze  ewid. 101/3 z  
 obrębu 2-08-29.  
  
10.  Przepisy związane  
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10.1. Normy:  
1. PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
3. PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe   
i jednostki miary.  
Oznaczanie 4. BN-77/8931-12  wskaźnika zagęszczenia gruntów.  
Przewody 5. PN-B-10736:1999  podziemne. Roboty ziemne.  
Cement 6. PN-88/B-30000 portlandzki  
Cement. 7. BN-88/B-6731-08 Transport i przechowywanie  
Kruszywa 8. PN-79/B-06711 mineralne. Piasek do zapraw.  
Materiały 9. PN-88/B-32250 budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
Drogi 10. BN-70/8933-03 samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.  
Beton 11. PN-88/B-06250 zwykły  
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 12. BN-80/6775-03/02  
tramwajowych. Płyty drogowe.  
Materiały 13. PN-84/B-04111 kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.  
Prefabrykaty 14. BN-80/6775-03/01 budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk  
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  
Kruszywa 15. PN-91/B-06714/15 mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  
Kruszywa 16. PN-76/B-06714/12 mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.  
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 17. BN-64/8931-01  
Kruszywo 18. BN-66/6774-01 mineralne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka.  
 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 19. BN-87/6774-04  
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny  
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U. z dnia   
2 grudnia 2002 r. Nr 209, poz. 1779).  
  
10.2. Inne dokumenty:  
  
1.  Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi  
zmianami),  
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi  
zmianami),  
4.  Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),  
5.  Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi zmianami),  
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów  
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U. z dnia 2 grudnia 2002 r. Nr 209, poz. 1779).  
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10. KANALIZACJA DESZCZOWA  

1.  Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót związanych 
z wykonaniem kanalizacji deszczowej dla  
boiska wielofunkcyjnego w Borku Wlkp. , przy ul. Szkolnej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót 
kanalizacji deszczowej wymienionej w Projekcie Budowlanym. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad budowy i montażu kanalizacji deszczowej: 

− system odprowadzenia wód z utwardzonych, szczelnych nawierzchni (dróg), 
− system odprowadzenia wód deszczowych z dachów. 

Ścieki odprowadzane będą system kanałów do istniejącej kanalizacji deszczowej kd300 zlokalizowanej na działce Inwestora za 
pomocą projektowanych studni Ø1000 oznaczonych na planie sytuacyjnym jako Sd1 i Sd2. Ścieki deszczowe z dachu namiotu 
oraz chodnika zlokalizowanego wzdłuż namiotu będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej za pomocą odwodnienia 
liniowego np. typ AS firmy AS PPH A. Sobiesiak, natomiast ścieki z drogi pożarowej będą odprowadzane 
do kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów ulicznych np. typ AS-WU firmy AS PPH A. Sobiesiak. Odprowadzane z 
chodnika i drogi pożarowej wody opadowe nie wymagają podczyszczenia.  
Dla budynku szatniowo – sanitarnego zaprojektowano układ kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowej z 
powierzchni dachu, przez podłączenie rury spustowej do projektowanego układu (włączenie do studni St 1.4). 
  
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z: 

− montaż kanału kanalizacji deszczowej  Ø160-300  
− montaż studni betonowych i tworzywowych Ø1000  
− montaż wpustów Ø500 betonowych 
− wpięcie w istniejącą kanalizację deszczową kd300  

. 
  
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 Inwestora.  
  
2.  Materiały  
Uwaga: wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 
właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w 
oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
• Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
• Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, Atesty, Dopuszczenia do stosowania) 
• Uzyskaniu akceptacji projektanta i Inżyniera budowy 
 
2.1. Elementy instalacji 
Elementy instalacji podano w projekcie budowlanym i w przedmiarze robót do projektu. 
Przy wykonywaniu robot budowlanych należy zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

− wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

− wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 
Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnianie co najmniej jednego z wymagań 
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podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
− wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną w wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca 
powinien powiadomić Kierownika Projektu o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Kierownika 
Projektu materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Kierownika Projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonane prace. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 
wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zagniecenia). 
 
 
3.Sprzęt   
Roboty związane z wykonaniem sieci zewnętrznych będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następujących urządzeń i 
narzędzi: 

− Koparka o pojemności naczynia roboczego do 0,6 m3 
− Spycharka o mocy 75 - 100 kW/55 - 74 kW 
− Ubijaki o ręcznym prowadzeniu do zagęszczania ziemi, 

 
4.  Transport 
Według specyfikacji ogólnej.  
 
5.  Wykonanie robót  
Wykonanie robót należy wykonać zgodnie ze specyfikacją, bądź inaczej, o ile zatwierdzone zostanie przez inżyniera. Wykonawca przedstawi 
inżynierowi do akceptacji opis metodologii robót i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane przewody 
przyłącza i pozostałe sieci zewnętrzne. W metodologii robót oraz harmonogramie Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ustalenie kolejności 
wykonywania poszczególnych prac i czynności w warunkach zachowania ciągłości pracy budowy. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z 
założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 
3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 
zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do 
reperów sieci państwowej. 
 
5.2. Układanie rurociągów 
Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości 
powyżej 0.05 MPa wg PN–86/B–02480 dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż 
długości na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. W przypadku , gdy nie jest spełniony warunek podłoża z naturalnego gruntu 
sypkiego, należy wykonać podsypkę z piasku gr. 10-15 cm. Odchylenia grubości warstwy nie może przekraczać ±5 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny 
być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Rurociągi powinny być układane zgodnie z wymogami producentów. Przed zasypaniem 
przewodów, po ich zmontowaniu, należy dokonać pomiaru geodezyjnego. Zabudowaną armaturę i uzbrojenie oznakować tablicami informacyjnymi 
według PN-86/B-09700. 
 
5.3. Podsypka, obsypka i zagęszczenie 
Przed zasypaniem dna wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób 
zasypania przewodu nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy 
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niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, niespoisty, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał 
zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest 
zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-
06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 
 
5.4. Roboty instalacyjne montażowe 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia 
odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy 
przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. Wskazane jest użycie niwelatora laserowego, 
zapewniającego poprawność zachowania kierunków i niwelety. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do 
reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane. Przed opuszczeniem rur do 
wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie 
oczyścić zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury 
opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów . Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do 
wykopu. Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić 
podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane ze spadkiem podłoże. Każda 
rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej 1/4 
obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd 
należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać 
+/- 10mm różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu 
przekroczyć +/- 3mm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 
 
5.5. Montaż przewodów 
Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0oC do 30oC jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego 
materiału w niskich temperaturach, przy montażu w temperaturach 0 do 10˚C należy przechowywać złączki, uszczelki i kształtki w ciepłym 
pomieszczeniu lub podgrzewać w momencie montażu ( palnikiem gazowym ). Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy 
oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury docinać poza wykopem na 
przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi, oczyścić pierwszą lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń, założyć uszczelkę we właściwym 
kierunku, starannie posmarować ją np. pastą BHR chroniąc ją przed zanieczyszczeniem, opuścić rurę do wykopu chroniąc przed 
zanieczyszczeniem, wprowadzić koniec rury z uszczelką w mufę i metodą wciskową wprowadzić do mufy do uzyskania oporu wykorzystując 
dźwignię ręczną. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Sposób montażu 
przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu , a grunt 
z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. Każdą rura po ułożeniu zgodnie z 
osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W pierwszym etapie 
rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, 
przygotowuje odpowiednio osypkę i następnie się ją ubija. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach 
połączenia, do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez 
podkładanie pod niego twardych elementów ( kawałki drewna, kamieni itp.). Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji 
kierunku nie powinno przekraczać 0,10 m., a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ±0,05 m. 
 
5.6. Montaż studni 
Zmiany kierunku oraz połączenia należy wykonywać za pośrednictwem studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych dn 1000 mm, 
prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach na budowę. Studzienki wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych. 
Należy je budować w wykopie jamistym o wymiarach w planie 2,3x2,3, z dnem wzmocnionym zagęszczoną warstwą żwiru lub tłucznia grubości 15 
cm. Na warstwę żwiru wylać podłoże z chudego betonu grubości 10 cm wystające o ok. 15 cm poza obwód studni. Do podnoszenia elementów 
należy użyć specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna, haków o szerokości 
„gardzieli” 25-30 mm i udźwigu 1000 – 1500 kg na haku. Kręgi betonowe łączyć za pomocą uszczelek gumowych . Komorę przepływową oprzeć na 
wylewce. Kręgi łączyć z komorą i między sobą za pomocą uszczelek gumowych . Do jej montażu należy użyć smaru poślizgowego. Smarem należy 
pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka” górnego elementu studni 
nakładanego na uszczelkę. W ścianach komory umieszczone zostaną przez wytwórcę gumowe złącza rurowe. W otworze przejściowym przez 
ścianę komory umieszczone jest fabrycznie przejście szczelne. Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nieotynkowane. Komory 
przykrywać płytami żelbetowymi nastudziennymi. Włazy kanałowe usytuować nad stopniami złazowymi. Podwyższenie włazu w razie konieczności 
należy wykonać przez zastosowanie pierścieni dystansowych łączonych za pomocą zaprawy betonowej grubości do 10 mm. Rzędne włazów studni 
dostosować do rzędnych nawierzchni. 
 
5.7. Próba szczelności 
Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z norma PN-EN 1610. Szczelność przewodów i studzienek powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. 
Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności są 
spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
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h0,15 l/m2 dla przewodów; 
h0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 
h0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Kontrola materiałów 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych z S.S.T. Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych. Wykonawca powinien przedłożyć inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
 
6.2. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części pt. Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót – Część 
Ogólna ST00 
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót w szczególności z Dokumentacją Projektową oraz 
zgodnością z warunkami technicznymi. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

− zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi 
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostałych. Dopuszczalne 
odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 
:± 0,05 m, dla pozostałych :±0,02 m. 

− zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża naturalnego sposób jego 
zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

− zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
− zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. 

Materiał ten powinien być zagęszczony, 
− głębokości ułożenia przewodu, 
− ułożenia przewodu na podłożu, 
− zmiany kierunków przewodów, 
− kontrola połączeń przewodów 
− szczelności przewodu 
− montażu armatury 
− prawidłowości zamontowania studzienek 
− prawidłowości wykonania podsypek i osypek 

 
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z 
udziałem inżyniera) lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokółu i 
wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i 
poprawność wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub 
na podstawie dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru. Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy 
uznać za osiągniętą, jeżeli wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki montażowej oraz z 
wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca powinien przedłożyć inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, Że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Części Ogólnej  
Jednostką obmiaru jest : 

− mb: rurociągów kanalizacji , 
− kpl.: wpięcia, połączenia z rurociągiem, studzienki kanalizacyjnej, 

 
8. Odbiór robót 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, oraz w Części Ogólnej 
ST00 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania oraz schemat węzłów z domiarem do 
punktów stałych, 

− Dziennik Budowy, dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
− protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
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− protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
− protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych, 
− świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
− inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
Dokumentacji Projektowej, 

− protokoły z odbiorów częściowych, 
− protokoły z przeprowadzonego płukania dezynfekcji przewodów oraz wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych dla 
− Protokoły badań szczelności poszczególnych przewodów. 

 
 
9. Podstawa pławności 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i i oceną 
jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

− roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci, 
− zakup materiałów, 
− transport materiałów na miejsce wbudowania, 
− przygotowanie podłoża rodzimego, podsypki z piasku z zagęszczeniem, 
− ułożenie oraz montaż rur wraz z uzbrojeniem, 
− wykonanie połączeń rur i kształtek, 
− obsypkę z zagęszczeniem, 
− wykonanie przejść szczelnych i ich uszczelnienie, 
− wpięcia, połączenia i podłączenia do istniejących rurociągów, 
− podmurowanie włazów, 
− przeprowadzenie prób szczelności, 
− podłoże betonowe pod studzienki, 
− demontaż istniejących kanałów przy wpięciach, 
− koszt badań, 
− uporządkowanie terenu. 

 
10.  Przepisy związane  
10.1. Normy 
 

PN -B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN 74/C -89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 

 
PN-6010702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowania, sterowanie jakością. 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. studzienki kanalizacyjne. 
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania 
PN-68/B-06060 Roboty ziemne budowlane 
PN-88/B-06250 „Beton zwykły”. 
PN-87/B-01070 Stopnie Żeliwne do studzienek kontrolnych” 
BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Żelbetowe. 

 
 
10.2. Inne dokumenty 
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− Normy wymienione w punkcie 10.1 niniejszej ST, 
− Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z późn. zm.), 
− Prawo budowlane (Dz.U. 111/97, poz.726 z późn. zm.), 
− rozporządzeniem MSWiA z dnia 31.07.1998r w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz.728), 
− Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -Zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez SGGiK Warszawa 
− aprobaty techniczne ITB oraz certyfikaty zgodności, 
− projekt wykonawczy instalacji 
− przedmiar robót instalacji 
− katalogi, DTRi i instrukcje montażowe dostawców urządzeń, 

 


