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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót.  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i 

należy je stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

1.3.1. Wymagania ogólne 

Specyfikację Ogólną należy stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Szczegółowymi: 

 

1/07/2019 Zdjęcie warstwy humusu    str 31 

2/07/2019 Roboty ziemne     str 35 

3/07/2019 Instalacje elektryczne     str 41 

4/07/2019 Roboty malarskie     str 51 

5/07/2019 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe str 59 

6/07/2019 Izolacja termiczna     str 59 

7/07/2019 Sączki podłużne     str 70 

8/07/2019 Chodniki z kostki brukowej    str 86 

 

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt, z uwzględnieniem wszystkich 

zmian dokonanych zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przekaże Inspektorowi wszystkie 

dokumenty Wykonawcy oraz dokumentację powykonawczą. 

 

Zakres kontraktu obejmuje także 

o przygotowanie terenu dla pomieszczeń zamawiającego w zakresie opisanym 

w specyfikacji; 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją zlokalizowane będą na terenie działki o numerze 

ewidencyjnym 106/8, obręb 21, położonej przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 1 w  

miejscowości Piotrków Trybunalski. 

Projektuje się wykonanie instalacji odwodnieniowej poprzez ułożenie rury drenarskiej 

PCV 90 w otulinie z geowłókniny z doprowadzeniem do studzienki przepompowni wód 

ociekowych z włączeniem rury tłocznej do projektowanej studzienki rewizyjnej PCV 425 

przykanaliku deszczowym.  

 

1.3.2. Stan istniejący terenu 

Teren działki jest zagospodarowany budynkiem pełniącym funkcję siedziby Placówki 

Terenowej KRUS w Piotrkowie Trybunalskim. 
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1.3.3. Zieleń 

Na terenie działki występuje zieleń istniejąca nie podlegająca zmianom. 

 

1.3.4. Uzbrojenie terenu 

Działka wyposażona jest w następujące media:  

o wodę zimną, 

o kanalizację sanitarną, 

o energię elektryczną, 

o sieć ciepłowniczą. 

 

W/w uzbrojenie terenu nie koliduje z robotami objętymi kontraktem. 

 

1.3.5. Charakterystyka inwestycji 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia budynku będącego siedzibą 

Placówki Terenowej KRUS w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Określenia użyte w Specyfikacji Technicznej należy rozumieć zgodnie z definicjami 

zawartymi w ustawie - Prawo budowlane oraz w warunkach kontraktu. 

 

1.4. Stan formalno-prawny 

Dla robót objętych niniejszą Specyfikacją nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani 

zgłoszenie do nadzoru budowlanego. Projekt należy uzgodnić: 

 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim  

 Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 

 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – Urząd Miasta Referat 

Geodezji, Kartografii i Katastru. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca zaprojektuje (w granicach określonych w kontrakcie), wykona, zrealizuje i 

ukończy roboty zgodnie z kontraktem i poleceniami Inspektora oraz usunie wszelkie wady w 

robotach. Wykonawca dostarczy: materiały, urządzenia, niezbędny personel, a także inne 

rzeczy i usługi konieczne do zrealizowania robót oraz dokumenty Wykonawcy. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za prawidłowość, zgodność z projektem i warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora 

szczegóły organizacji i metod, które proponuje przyjąć do realizacji robót. Przed 

rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumentację 

powykonawczą oraz instrukcje obsługi i konserwacji zgodne ze Specyfikacjami 

Technicznymi. 
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1.6. Dokumentacja budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 

jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 

uprawnionych organów. Dokumentację budowy w rozumieniu kontraktu stanowią: 

o projekt budowlany, będący w posiadaniu Zamawiającego; 

o Specyfikacje Techniczne włączone do kontraktu,   

o karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów; 

o protokóły odbiorów częściowych i końcowych oraz protokoły z badań kontrolnych; 

o dokumentacja powykonawcza, czyli dokumentacji robót z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót; 

o dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, instrukcje i opracowania 

techniczno-organizacyjne przewidziane kontraktem do sporządzenia i dostarczenia 

przez Wykonawcę zgodnie z punktem 1.7 i 1.8 Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

 

1.7. Wymagane dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej, sporządzi niżej wymienione opracowania 

techniczno-organizacyjne i projekty części robót: 

o projekt organizacji robót dla całości kontraktu; 

o dokumenty i rysunki Wykonawcy niezbędne do realizacji robót budowlano-

montażowych. Dotyczy to opracowań elementów realizowanych w oparciu o 

rozwiązania indywidualne, które nie są szczegółowo opracowane w dokumentacji oraz 

wszystkich elementów zamiennych i dodatkowych; 

o inne opracowania projektowe, których wykonanie wynikać będzie z zaakceptowania 

przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę; 

o dokumentacja eksploatacyjna - wszelka dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia 

prac rozruchowych (prób końcowych) oraz powykonawcza, potwierdzająca 

prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac, 

a w tym: 

 projekt rozruchu; 

 instrukcja eksploatacji; 

 dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich urządzeń i wyposażenia; 

 sprawozdanie z rozruchu; 

o powykonawcza dokumentacja budowy zgodna z wymaganiami zawartymi w punkcie 

1.9 niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

1.8. Powykonawcza dokumentacja budowy 

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu kontraktu stanowią: 

o Projekt wykonawczy i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dokumenty 

Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót i 

opatrzone podpisem, 

o Geodezyjna dokumentacja powykonawcza sporządzona na poszczególnych etapach 

budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

o Oświadczenia Wykonawcy: 

 o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, 
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przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy: 

nieruchomości oraz ulicy, ze względu na konieczność korzystania z ulicy,  

o Dokumentacja odbiorowa obejmująca: 

 Protokóły wszystkich prób, sprawdzeń i odbiorów robót zanikających oraz 

odbioru końcowego, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem i instrukcjami 

Inspektora,  

 Protokóły urządzeń dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę, w 

szczególności dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, 

certyfikaty, świadectwa jakości, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje 

eksploatacji; Komplet dokumentów dotyczących materiałów i urządzeń 

dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę, w szczególności dokumenty 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty, świadectwa 

jakości, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji; 

 Komplet dokumentów dotyczących materiałów i urządzeń dostarczonych  i 

wbudowanych przez Wykonawcę, w szczególności dokumenty dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, 

dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji; 

Wykonawca sporządzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze powykonawczej    

       dokumentacji budowy. 

 

1.9. Zgodność robót z kontraktem 

Specyfikacje Techniczne oraz projekt stanowią część kontraktu, a wyszczególnione w 

nich wymagania są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub interpretacji. 

Wszystkie dostarczone materiały i urządzenia oraz wykonywane roboty będą zgodne z 

kontraktem. Dane określone w kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. Cechy 

materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementów budowli, to 

takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

Inwestor jest uprawniony i zobowiązany sprawdzać zgodność realizacji  robót z umową, 

zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziałać nieprawidłowościom  

podejmując, w razie potrzeby, niezbędne w tym zakresie czynności. Przedstawicielem 

Inwestora w czasie realizacji robót jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, wykonujący 

obowiązki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upoważniony do podejmowania w toku 

budowy decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach 

obowiązujących przepisów. Sposób prowadzenia nadzoru i osobę pełniącą funkcję Inspektora 

określa Inwestor przed rozpoczęciem robót.  

Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjęciu 

harmonogramu przez Inwestora zmiany mogą być dokonywane jedynie po uzyskaniu jego 

pisemnej zgody. 
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1.10. Plac budowy 

1.10.1. Lokalizacja 

97-300 Piotrków Trybunalski ul. M. Skłodowskiej-Curie 1. 

 

1.10.2. Własność terenu placu budowy 

Teren, na którym jest zlokalizowany plac budowy jest własnością Zamawiającego, a w 

części (ulica) zostanie udostępniony Zamawiającemu, a przez niego Wykonawcy, na czas 

prowadzenia robot. Wykonawca musi uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego. 

 

1.10.3. Dojazd do placu budowy 

Dojazd do placu budowy będzie realizowany z drogi miejskiej. Wykonawca będzie 

zobowiązany do utrzymania istniejącej drogi w stanie przejezdnym i bieżącego usuwania 

uszkodzeń drogi powstałych w trakcie korzystania z niej. Wykonawca uwzględni stan 

dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robót oraz zapewni odpowiedni do tego 

sprzęt. Całość kosztów w tym zakresie poniesie Wykonawca. Koszty te będzie się uważać za 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej, w odpowiednich pozycjach przedmiaru robót. 

 

1.10.4. Zasilanie placu budowy 

Plac budowy jest uzbrojony. Działka jest zasilana w wodę z miejskiej sieci 

wodociągowej oraz energię elektryczną. Inwestor zapewni Wykonawcy dostęp do 

wymienionych mediów (miejscem udostępnienia energii będzie rozdzielnia główna). 

W trakcie realizacji robót na placu budowy Wykonawca zapewni komunikację przy 

pomocy telefonów bezprzewodowych. 

 

1.10.5. Pomieszczenia Zamawiającego 

Wykonawca zlokalizuje na placu budowy własne pomieszczenia magazynowe, socjalne 

oraz WC przeznaczone dla personelu. Pomieszczenia składać się będą z typowych zestawów 

kontenerowych. Dla potrzeb realizacji w/w pomieszczeń Wykonawca zapewni: utwardzone, 

wypoziomowane podłoże pod kontenery oraz odpowiedni dojazd dla samochodów 

ciężarowych umożliwiający rozładunek kontenerów na placu budowy. 

 

1.10.6. Ochrona placu budowy 

Wykonawca zapewni ochronę placu budowy i robót zgodnie z własnymi potrzebami i 

poniesie jej koszty. Koszty te uważać się będzie za uwzględnione w cenie kontraktowej.  

Forma ochrony pozostaje do decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego 

odpowiedzialności za kompletność i stan robót , ich ochronę i utrzymanie. 

 

1.10.7. Oznakowanie placu budowy 

Wykonawca dokona na własny koszt oznakowania i zabezpieczenia placu budowy. 

Koszt ten uważać się będzie za uwzględniony w cenie kontraktowej, w odpowiednich 

pozycjach przedmiaru robót. 
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1.10.8. Usunięcie zieleni 

Roboty stanowiące przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej kolidują z istniejącą 

zielenią niską, dla usunięcia której nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Istniejącą 

zieleń drobną Wykonawca usunie w ramach wykonania robót, a koszt wykonania robót 

związanych z usunięciem i ponownym zagospodarowaniem zieleni uważać się będzie za 

uwzględniony w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach przedmiaru robót. 

 

1.11. Bezpieczeństwo budowy 

1.11.1. Wymagania ogólne 

Obiekty budowlane i instalacje należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w 

tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej w sposób zapewniający: 

o Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania; 

 odpowiednich warunków higienicznych oraz ochrony środowiska; 

 ochrony przed hałasem i drganiami; 

o Warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, tu w szczególności w zakresie 

usuwania odcieków i zasilania elektrycznego. 

o Ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 

 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd 

umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania  

określonych w przepisach. 

Zagospodarowując plac budowy należy zachować maksymalnie miejsca postojowe dla 

samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

 

1.11.2. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z: 

o Kodeksu Pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy"; 

o Rozp. Min. Infrastruktury z dn.6.02.2003r. w sprawie b.h.p. podczas wykonywania  

robót budowlanych. 

 

1.11.3. Bezpieczeństwo konstrukcji 

Urządzenia związane z obiektami budowlanymi powinny być projektowane i 

wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy 

i użytkowania nie prowadziły do: 

o zniszczenia ich w całości lub części; 

o przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości; 

o uszkodzenia połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji; 

o zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.  

 



 

 

Odwodnienie budynku będącego Placówką Terenową KRUS 

 

Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót 

Placówka Terenowa KRUS,  

Piotrków Trybunalski, ul. M. Skłodowskiej – Curie 1 
Lipiec 2019 

 

str. 16 

 

1.11.4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania niniejszych robót  

budowlanych nie będzie wymagany, jako że w związku z przewidywanym zakresem robót nie 

wystąpią okoliczności i szczególne zagrożenia, dla których - na podstawie art. 21a, ust. 1a 

Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami - konieczne jest 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, gdyż na budowie nie będzie 

zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty nie będą trwały dłużej niż 30 dni 

roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni i nie wystąpią prace szczególnie 

niebezpieczne.  

Pomimo tego Wykonawca powinien zapewnić bezpieczeństwo i maksymalnie ograniczyć 

uciążliwości dla użytkowników poprzez: 

o rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniające odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn; 

o warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych; 

o utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia; 

o przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości; 

o organizacji pracy na budowie; 

o sposobów  informowania  pracowników  o  podejmowanych  działaniach  dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.12. Personel Wykonawcy 

Wykonawca zatrudni do wykonania robót odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami 

kontraktu. W szczególności Wykonawca powierzy obowiązki kierownika robót osobie 

spełniającej wymagania ustawy - Prawo budowlane i wymagania kontraktu.  

 

1.13. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne 

1.13.1. Wymagania ogólne 

Opracowania i czynności geodezyjne wykonują podmioty posiadające niezbędne 

uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne z późniejszymi zmianami. 

 

1.13.2. Opracowania geodezyjne do celów projektowych 

Dla realizacji robót objętych kontraktem nie przewiduje się wykonania opracowań 

geodezyjnych dla celów projektowych. 

 

1.14. Wymagania formalne wynikające z ustawy - Prawo budowlane  

Wykonawca będzie się stosował do wymagań ustawy - Prawo budowlane, 

a w szczególności: 

o ustanowi kierownika budowy spełniającego wymagania ustawy; 

o oznakuje plac budowy; 
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o zapewni ochronę placu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy ; 

o będzie przestrzegał przepisów w zakresie stosowania materiałów dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. 

 

1.15. Ochrona i utrzymanie robót wraz z placem budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez 

Inspektora.. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, aż do momentu przejęcia. 

Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe 

na tym terenie przed właścicielem terenu, który został przekazany pod budowę. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej 

zieleni, urządzeń nadziemnych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające i opiniujące oraz właściciela terenu, na którym prowadzone będą prace. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. O ile Zamawiający 

podejmie na placu budowy działania mające na celu ochronę placu budowy i robót będzie to 

traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w żadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z 

ochrony i utrzymania robót i placu budowy, ani też nie będzie stanowić podstawy do 

jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

 

1.16. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Jeżeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu robót zostanie stwierdzone 

występowanie innego uzbrojenia, to Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę instalacji 

na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń uzgodnienie sposobu ich 

zabezpieczenia. 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 i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji i urządzeń naziemnych i podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 

kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże 

się korekta harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do 

wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami 

kontraktu. 
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1.17. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 

o Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, z późniejszymi zmianami; 

o Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z późn. zmianami; 

o Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach, z późniejszymi zmianami; 

o Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku; 

o Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne, z późniejszymi zmianami. 

 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały będą fabrycznie 

nowe. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 

o wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: 

 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; 

 dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do 

wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co 

najmniej jednego z wymagań podstawowych; 

o wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej; 

o 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 z wymaganiami podstawowymi, 

 wyroby znajdujące się w określonym przez Komisją Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla 

których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej. 

 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

i wydobywania materiałów oraz dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 

w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 
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2.2. Dostawa materiałów na plac budowy 

Materiały dostarczane na plac budowy będą podlegać sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5 

dni przed dostawą materiałów Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zgłosi materiały do 

sprawdzenia podając ich specyfikację ilościową i jakościową. Materiały będą podlegać 

sprawdzeniu w zakresie ich zgodności z kontraktem. Do sprawdzenia materiałów Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi dokumenty poświadczające zgodność materiałów z wymaganiami 

Kontraktu, w szczególności dokumenty poświadczające dopuszczenie materiałów do 

stosowania w budownictwie. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem lub 

poleceniem rozebrania i wymiany materiału. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby materiały składowane do czasu, gdy będą otrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem tak, aby zachowały swoją jakość 

i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w strefach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca 

powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 5 dni przed użyciem materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 

3. SPRZĘT  

o Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt powinien 

być używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spełniać wymagania 

określone odrębnymi przepisami, a w szczególności przepisami w zakresie b.h.p. 

o Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w kontrakcie, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 

Inspektora w przewidzianym kontraktem terminie. 

o Wykonawca zapewni, że używany przez niego sprzęt nie spowoduje zanieczyszczenia 

terenu, w szczególności dróg poza placem budowy jakimikolwiek odpadami.  

o Wykonawca zapewni, że każda jednostka sprzętu przed opuszczeniem placu budowy 

zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposażenie i obsługę konieczną w tym 

celu Wykonawca zapewni na własny koszt przez cały czas wykonania robót. 
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o Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

o Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, w których jest to wymagane 

przepisami. 

o Jeżeli Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

o Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

 

4. TRANSPORT 

o Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

o Środki transportu powinny być  używane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny 

spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

o Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w kontrakcie, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora, w 

terminie przewidzianym kontraktem.  

o Wykonawca zapewni, że używane przez niego jednostki transportu nie spowodują 

zanieczyszczenia terenu, w szczególności dróg poza placem budowy  jakimikolwiek  

odpadami. Wykonawca zapewni, że każda jednostka transportu przed opuszczeniem 

placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposażenie i obsługę 

konieczną Wykonawca zapew2ni na własny koszt przez cały czas wykonania robót. 

o Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych. 

o Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań Wykonawca uwzględni w swoim 

wynagrodzeniu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

o Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 

sprecyzowanych w kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części 
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robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu 

tychże robót. 

o Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty Wykonawcy 

wyspecyfikowane w kontrakcie oraz zapewni niezbędny personel, dobra i usługi (tymczasowe 

lub stałe) konieczne do wykonania robót. 

o Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, skutki i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty, jakie będą wymagane, aby  

były zgodne z kontraktem. 

o Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione 

z Inspektorem jako obszary robocze. 

o Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie 

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w 

magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 

Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu budowy wszelkie odpady. 

o Wykonawca jest zobowiązany do wykonania powykonawczej dokumentacji budowy 

(w granicach określonych w kontrakcie), zrealizowania i ukończenia robót 

określonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inspektora oraz do usunięcia 

wszelkich wad. 

 

5.2. Rozwiązania alternatywne 

Wykonawca może przedstawić w ofercie rozwiązania alternatywne. W każdym 

przypadku rozwiązania alternatywne muszą zapewniać parametry techniczne i jakościowe nie 

niższe niż dla rozwiązań zawartych w dokumentach przetargowych. O ile rozwiązanie 

alternatywne zostanie zaakceptowane przez zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany 

do dostosowania wszystkich rozwiązań związanych ze zmianą, w tym do wykonania 

stosownych projektów zamiennych. Wszystkie koszty związane z zastosowaniem 

zaakceptowanych rozwiązań alternatywnych, uważane będą za zawarte w Cenie 

Kontraktowej i Wykonawca w związku z zastosowaniem rozwiązań alternatywnych nie 

będzie miał prawa do żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w szczególności 

dotyczących zmiany ceny lub czasu na ukończenie robót. 

 

5.3. Harmonogram robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram budowy i końcowych 

prób przewidzianych w kontrakcie. 

Wykonawca opracuje harmonogram z uwzględnieniem pełnego zakresu robót objętego 

kontraktem włącznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektowania, wykonawstwa, 

prób, testów i odbiorów, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania 

koniecznych opinii, zatwierdzeń i pozwoleń instytucji do tego uprawnionych. 

Wykonawca uwzględni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczności wpływające na 

postęp robót z warunkami pogodowymi włącznie tak, aby ukończyć roboty w terminie 

wymaganym przez kontrakt. W przypadku, gdy roboty będą opóźnione Wykonawca 

dokonywał będzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go do zatwierdzenia Inspektorowi 

wraz z programem działań niezbędnych dla nadrobienia opóźnień. 



 

 

Odwodnienie budynku będącego Placówką Terenową KRUS 

 

Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót 

Placówka Terenowa KRUS,  

Piotrków Trybunalski, ul. M. Skłodowskiej – Curie 1 
Lipiec 2019 

 

str. 22 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby należycie stosować się do 

wymagań kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w kontrakcie. 

Inspektor będzie uprawniony do kontroli systemu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi do wiadomości na jego żądanie. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

Jeżeli okaże się to konieczne, na polecenie Inspektora będą pobierane próbki materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej lub Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów/badań 

Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora. 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznej, na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki  

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor może zlecić 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z kontraktem. 

Całkowite koszty powtórnych/dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.6. Próby końcowe 

Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami 

określonymi w kontrakcie w zakresie określonym w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych i w obowiązujących Normach oraz w stosownych Aprobatach Technicznych. 

Wykonawca powiadomi Inspektora z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której 

będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z prób końcowych, a próby te zostaną 

przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie, w dniu wyznaczonym przez Inspektora. 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi poświadczony wynik tych prób. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunków kontraktu 

przekazując pisemne wyniki obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

kontraktem. Ilość robót określana będzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. 

Sposób wyliczenia ilości robót będzie adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze i 

będzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji Szczegółowych, jeśli takie mają zastosowanie. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Ewentualne szkice mogą być dołączone w formie załącznika. Roboty o charakterze 

liniowym będą mierzone na podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej na 

podstawie których obliczono ich ilość.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie 

i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić, na co najmniej 2 dni przed 

tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru są zapisane. 

Ewentualne niedokładności lub przeoczenia w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub w specyfikacji technicznej nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym 

odbiorem robót, a obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich 

wykonywania, natomiast obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem.  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót dostarczone 

przez Wykonawcę będą zaakceptowane przez Inspektora.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót i będzie on posiadał ważne świadectwa legalizacji. 
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem świadectwa płatności, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar 

robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

8.1. Odbiór robót 

8.1.1. Rodzaje odbiorów 

o odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu (częściowy); 

o odbiór robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego świadectwa 

płatności; 

o odbiór robót przed i w ramach wykonania prób końcowych (końcowy); 

o odbiór robót dla potrzeb wystawienia świadectwa przejęcia; 

o odbiór po okresie rękojmi; 

o odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

 

8.1.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu (częściowy) 

Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu dokonywany jest na zgłoszenie 

Wykonawcy. Przed zakryciem robót Wykonawca powiadomi Inspektora o gotowości robót 

do inspekcji i przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty Wykonawcy dotyczące robót 

podlegających inspekcji. Inspektor dokona inspekcji w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

Wykonawcy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. Odbiór robót należy przeprowadzać w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania ogólnego postępu 

robót. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane zgodnie z wymogami, to powinny być 

odebrane przez Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji 

Inspektor Nadzoru zarządza usunięcie wad (lub rozbiórkę wykonanego elementu na koszt 

Wykonawcy) i ponownego zgłoszenia do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę 

na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje na piśmie. 

Jeżeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora, to na jego wezwanie 

Wykonawca dokona odkrycia robót lub umożliwi ich inspekcję w inny sposób polecony przez 

Inspektora. W takim przypadku Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie uszkodzenia 

robót powstałe na skutek ich odkrycia. Powyższe nie będzie stanowić podstawy do żadnych 

roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, ani w zakresie zmiany ceny 

kontraktowej, ani w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie. 

 

8.1.3. Odbiór robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego 

świadectwa płatności 

Przed wystąpieniem o przejściowe świadectwo płatności Wykonawca zgłosi 

Inspektorowi do odbioru roboty będące podstawą wystąpienia. Wraz ze zgłoszeniem 
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przedłoży dokumenty Wykonawcy dotyczące tych robót. Jeżeli w zakres tych robót wchodzą 

roboty zanikające odebrane uprzednio, do dokumentów dołączone zostaną protokóły z ich 

inspekcji. 

W ciągu 3 dni od zgłoszenia do odbioru, Inspektor dokona inspekcji robót i dokumentów 

i stwierdzi ich zgodność z kontraktem. Jeżeli do zgłoszonych robót nie będzie zastrzeżeń 

Inspektor potwierdzi odbiór robot jako podstawy przejściowego świadectwa płatności. W 

przeciwnym przypadku wyda polecenie usunięcia niezgodności i ponownego zgłoszenia do 

odbioru. 

 

8.1.4. Odbiór końcowy robót przed i w ramach wykonania prób końcowych  

Odbiór robót przed i w ramach wykonania prób końcowych zostanie przeprowadzony w 

formie zgody Inspektora na rozpoczęcie prób końcowych oraz potwierdzenia prawidłowych 

wyników prób zgodnie z warunkami kontraktu. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie oraz zgodnie z warunkami określonymi przez 

Zamawiającego w umowie o wykonanie robót budowlanych. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

o oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z projektem oraz 

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

o dokumentację projektową; 

o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; 

o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

o świadectwa zgodności wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne. 

 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru robót 

budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę”. 

W czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, może 

ona przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. Gdy komisja 

stwierdzi, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie 

od przewidzianej w dokumentacji projektowej i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne i trwałość, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 

8.1.5. Odbiór robót dla potrzeb wystawienia świadectwa przejęcia 

Odbiór robót dla potrzeb wystawienia świadectwa przejęcia zostanie przeprowadzony 

zgodnie z warunkami kontraktu dotyczącymi wystawienia świadectwa przejęcia. 

  

8.1.6. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór 

taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

o umowy o wykonaniu robót budowlanych; 
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o protokółu odbioru końcowego robót; 

o dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego robót (jeżeli wady były zgłoszone); 

o dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad; 

o innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 

8.1.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót budowlanych, 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub przy odbiorze 

po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

8.2. Próby końcowe 

8.2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami 

określonymi w warunkach kontraktowych i w zakresie określonym w Specyfikacjach 

Technicznych i w obowiązujących Normach oraz w stosownych Aprobatach Technicznych. 

Wykonawca powiadomi Inspektora z 3-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie 

gotowy do przeprowadzenia  prób końcowych, a próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 3 

dni po tej dacie, w dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedłoży Inspektorowi 

poświadczony wynik tych prób. Wraz z powiadomieniem o gotowości do prób Wykonawca 

przedłoży Inspektorowi szczegółowy program prób prezentujący szczegółowe terminy, 

zastosowane metody pomiarowe istotnych parametrów kontrolnych oraz wykaz niezbędnego 

sprzętu i materiałów. 

 

8.2.2. Program prób końcowych 

Szczegółowy zakres, przebieg i wymagania prób końcowych określone zostaną w 

programie rozruchu, który przygotuje Wykonawca i przedłoży Inspektorowi 

w 2 egzemplarzach w terminie na 7 dni przed datą rozpoczęcia prób końcowych według 

aktualnego harmonogramu robót. Program zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane 

czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu prób końcowych całość 

obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z kontraktem. Wykonawca 

przedstawi program do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Wykonawca zawrze w programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 

wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram prób. W każdym przypadku 

program uwzględniał będzie wymagania kontraktu, w szczególności zawarte w 

Specyfikacjach. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia 

nie będzie gwarantował spełnienia wymagań kontraktu, Inspektor odrzuci program, a 

Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia programu zgodnie ze 

wskazówkami Inspektora. 

Wykonawca nie rozpocznie prób końcowych przed zatwierdzeniem programu rozruchu i 

przed wydaniem przez Inspektora potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia prób. 

Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie próby. 
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8.2.3. Wymagania szczegółowe 

Zakres prób obejmował będzie próby przedodbiorowe i próbę odbiorową. 

Próby przedodbiorowe: 

o Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentów Wykonawcy dostarczonych 

zgodnie z wymaganiami punktu 1.9. W przypadku istotnych braków w 

dokumentach Inspektor może odmówić zgody na wykonanie prób. 

o Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poddanych próbom, 

poprzez weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową. 

o Sprawdzenie montażu instalacji poddanej próbom w zakresie usytuowania 

i zamontowania elementów instalacji, wykonania połączeń, zamocowań i podpór, 

współosiowości silników i napędów. 

o Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez uruchomienie 

ich ręczne (tam, gdzie to możliwe). 

o Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne 

(smary, płyny eksploatacyjne). 

o Sprawdzenie czystości i drożności elementów dostępnych instalacji (studzienki, 

przewody, zbiorniki). 

o Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie 

z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy 

uruchomienia. 

 

Próba odbiorowa: 

o Sprawdzenie skuteczności podania mediów zasilających do instalacji (energia 

elektryczna, woda, sygnały sterujące) poprzez: 

- Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji. 

- Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie 

kolejnych fragmentów instalacji. 

- Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych 

elementów wyposażenia instalacji podających media (zawory, wyłączniki). 

- Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia 

sygnalizacyjno-pomiarowego instalacji zasilających. 

o Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania 

medium i bez obciążenia (tam, gdzie to możliwe) i przeprowadzenie pomiarów 

parametrów pracy instalacji i urządzeń. 

o Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów, załączania, sterowania i 

regulacji. 

o Stopniowe napełnianie instalacji i urządzeń medium (wodą), a następnie 

przeprowadzenie czynności j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, 

w szczególności parametrów pracy pod obciążeniem oraz przeprowadzenie regulacji 

urządzeń sterujących. 

o Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie 

z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi dla tej fazy uruchomienia. 

 

Nie ogranicza to uprawnień Inspektora do weryfikacji pozostałych elementów prób i odmowy 

akceptacji prób w przypadku niedotrzymania wymagań kontraktu.  
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8.3. Przejęcie robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z 

kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym prób końcowych. Inspektor w ciągu 21 

dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy świadectwo przejęcia podając 

datę, z którą roboty zostały ukończone zgodnie z kontraktem lub też odrzuci wniosek podając 

powody. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inspektor, wystawiając 

świadectwo wykonania i w ciągu 21 dni od najpóźniejszej z dat upływu okresów 

zgłaszania wad lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty oraz 

ukończy wszystkie roboty, dokona ich prób oraz usunie wady. Akceptację robót potwierdza 

wyłącznie wystawione świadectwo wykonania. 

 

9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót. Wartość płatności ustalana 

jest na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, 

których płatność dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostkę obmiaru ilości robót 

skalkulowanej przez Wykonawcę dla danej pozycji przedmiaru robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla robót w niniejszej Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej i w kontrakcie. 

Cena jednostkowa będzie obejmować w szczególności: 

o robociznę bezpośrednią; 

o koszty czynności związanych z organizacją, utrzymaniem porządku i późniejszą 

likwidacją stanowisk roboczych; 

o wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

o wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, naprawy), 

o koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki 

dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy; 

o koszty wywozu materiałów odpadowych i opłaty za ich składowanie; 

o zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

o podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT). 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
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9.2. Szczegółowe warunki płatności 

9.2.1. Roboty 

Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona będzie poprzez 

przemnożenie ilości robót potwierdzonej przez Inspektora przez cenę jednostkową ujętą w 

przedmiarze. Tak obliczona wartość obejmować będzie wszystkie elementy robót. 

 

9.2.2. Materiały 

Wartość materiałów uwzględniona będzie w poszczególnych pozycjach robót zgodnie z 

przedmiarem i nie będzie stanowić odrębnej pozycji płatności. 

 

9.2.3. Urządzenia 

Wartość urządzeń wyszczególnionych w odrębnych pozycjach przedmiaru obliczona 

będzie poprzez przemnożenie liczby zamontowanych urządzeń przez cenę jednostkową ujętą 

w przedmiarze. 

Wartość urządzeń niewyszczególnionych w przedmiarze uwzględniona będzie w 

pozycjach robót zgodnie z przedmiarem i nie będzie stanowić odrębnej pozycji płatności. 

 

9.2.4. Wyposażenie w sprzęt BHP, ppoż. i oznakowania 

Wartość wyposażenia w sprzęt BHP, ppoż. i oznakowania uwzględniona będzie w formie 

ryczałtu za dostarczenie i montaż całości oznakowania. 

 

9.2.5. Dokumenty Wykonawcy 

Wartość dokumentów Wykonawcy uwzględniona będzie w formie ryczałtu i podlegać 

będzie płatności po przedstawieniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów do wystawienia 

świadectwa przejęcia i potwierdzeniu ich poprawności i kompletności przez Inspektora. 

 

9.2.6. Zagospodarowanie placu budowy 

Wartość prac związanych z pomieszczeniami Zamawiającego będzie podlegać płatności 

po zrealizowaniu prac objętych ta pozycją. 

 

9.2.7. Koszty prowadzenia robót (zajęcie pasa drogowego, odszkodowania, etc.)  

Wartość prowadzenia robót - zajęcia pasa drogowego, odszkodowania, etc.,  - będzie 

uwzględniona w poszczególnych pozycjach robót zgodnie z przedmiarem i nie będzie 

stanowić odrębnej pozycji płatności. 

 

9.2.8. Rozruch i szkolenie 

Wartość rozruchu i szkoleń wchodzących w zakres prób końcowych, uwzględniona 

będzie w formie ryczałtu i podlegać będzie płatności po wykonaniu prób końcowych z 

wynikiem pozytywnym potwierdzonym przez Inspektora. 
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10. NORMY ZWIĄZANE 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie 

Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część i 

należy je czytać łącznie z rysunkami i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, jak 

gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 

(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 

Polskimi Normami lub odpowiednimi normami krajów UE. Postanowienia norm polskich 

będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994, Nr 189, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami) 

2) Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991, Nr 81, 

poz.351 z późniejszymi zmianami) 

3) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  12.04.2002r. w sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002,  Nr 

75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. 2004, Nr 198, poz. 2041) 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U. 1998, Nr126, poz. 839) 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) 

7) Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62 poz. 627 

z późniejszymi zmianami) 

8) Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. 2001, Nr 115, poz.1229 

z późniejszymi zmianami) 

9) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) 

10) Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386  z 

późniejszymi zmianami) 
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11) Ustawa z dnia 17.05.1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989, Nr 30, 

poz. 163 z późniejszymi zmianami) 

12) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96  z 

późniejszymi zmianami)  

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 

U. 2004, Nr 249. poz. 2497 z późniejszymi zmianami) 

14) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11.08.2004 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami) 

15) Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r. (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881 z 

późniejszymi zmianami) 

16) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995, Nr 25 poz. 

133) 

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1126) 

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.  w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznaczeniem CE (Dz. U. 2004, Nr 195 poz. 2011) 

19) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.201, Nr 118, poz. 

1263) 

20) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129, 

poz. 844 z późniejszymi zmianami) 

21) Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977, Nr 7, poz. 30) 
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22) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993, Nr 96, poz. 437) 

23) e 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. 2004r. nr 202, 

poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 

24) Ustawa - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004r. nr 

19, poz. 177 z późniejszymi zmianami). 

25) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U.2001r. nr 62, poz. 628  z 

późniejszymi zmianami). 

26) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005r. nr 259, poz. 2173) 

27) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002r. nr 191, poz. 

1596 z późniejszymi zmianami). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, 

w ramach realizacji przedmiotowego zadania. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej 

specyfikacji. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót 

przygotowawczych dla realizacji przedmiotowego zadania. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

z definicjami podanymi w OST, punkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, z SST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

Przedmiotem robót jest zdjęcie warstwy humusu zalegającej w strefie planowanych prac 

na działce będącej miejscem realizacji inwestycji. Nie przewiduje się użycia dodatkowych 

materiałów budowlanych do wykonywania robót. 

 

3. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU I/LUB DARNINY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3. Do wykonania robót 

związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy 

stosować: 

- noże do cięcia darniny wg zasad określonych w p. 5.2  niniejszej specyfikacji (SST), 

- łopaty i szpadle. 
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Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub darniny nie nadającej 

się do powtórnego użycia należy stosować: 

- łopaty, 

- szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych, gdyż prawidłowe 

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 

 

4. TRANSPORT HUMUSU I DARNINY 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, punkt 4.  

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek. Wybór środka 

transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. W przypadku 

transportu na odległość stosować koparki i samochody samowyładowcze. 

Darninę należy przewozić transportem samochodowym. Darnina przeznaczona do 

powtórnego zastosowania, powinna być transportowana w sposób niepowodujący uszkodzeń. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST, punkt 5.  

Teren w pasie robót ziemnych, w miejscach wykopów oraz w innych miejscach wskazanych w 

dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 

 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

zakładaniu trawników. Zagospodarowanie humusu powinno być wykonane zgodnie z 

wskazaniami kierownika budowy.  

Humus należy zdejmować ręcznie, gdyż zastosowanie maszyn może stanowić zagrożenie 

dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo innych elementów 

infrastruktury).  

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych. Grubość 

zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 

potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być wskazana przez Inspektora 

Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. 

Zdjęty humus należy składować w pryzmach tak, aby był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem i najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie 

intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym 

gruntem nieorganicznym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6.  

Sprawdzenie jakości robót usunięcia humusu polega na wizualnej ocenie kompletności 

usunięcia humusu, dokonywanej przez Inspektora Nadzoru, przy wszelkiej pomocy 

Wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST, punkt 7. Jednostką obmiarową robót jest 

metr kwadratowy. 

 

8. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST, punkt 8. 

 

9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST, punkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gatunków 

2) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

3) ITB - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach realizacji przedmiotowego zadania.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania SST stosowanej 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wykonywania i 

odbioru robót ziemnych. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych niniejszą SST należy zdjąć humus 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w SST nr 01/07/2019 - „Zdjęcie warstwy humusu” oraz 

zdemontować istniejący chodnik zgodnie z wytycznymi zawartymi w SST nr 07/07/2019 - 

„Wykonanie chodnika z kostki brukowej” 

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą 

SST obejmuje: 

o wykopy przy odkrywaniu fundamentów  

o zasypywanie wykopów jw. z zagęszczeniem gruntu z odkładu . 

o niwelacja i kształtowanie terenu robót;   

o odtworzenie chodnika z kostki brukowej 

o pokrycie strefy projektowanych zieleńców humusem i obsianie trawą. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, niniejszą SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w OST, punkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, z SST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁ NA ZASYPKI 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2. 

Grunt użyty do zasypki powinien gwarantować łatwą i dobrą zagęszczalność (żwiry, 

pospółki, piaski średniozagęszczone). Jeżeli będzie to konieczne materiał należy przesiać i 

posortować usuwając duże kamienie, skały lub inne cząstki, które mogą utrudnić jego 

zagęszczenie. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykonać roboty zgodnie 

z zaleceniami zawartymi w wytycznych i zaleceniach komisji ZUDP: 

o odspajania i wydobywania gruntów ( ręczne prace wykonywane odcinkowo); 

o jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki); 

o transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe); 

o sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.); 

o sprzęt do odwadniania wykopów (pompy, igłofiltry). 

Wykonawca będzie stosował sprzęt odpowiedni do wymagań robót. W szczególności sprzęt 

ten będzie dostosowany do warunków panujących na placu budowy i w miejscu składowania 

nadmiaru gruntu z wykopów.  

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w OST, punkt 4. 

Wykonawca będzie stosował transport odpowiedni do wymagań robót. W szczególności 

transport będzie dostosowany do warunków panujących na placu budowy i w miejscu 

składowania nadmiaru gruntu z wykopów. Zastosowany transport zapewni sprawną realizację 

robót oraz nie będzie powodował zniszczenia istniejących dróg. Wykonawca zapewni 

odtworzy zniszczony w trakcie robót teren. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w OST, punkt 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 

zgodnie z przepisami bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 

Podstawowe wymagania w zakresie: 

o wykonania robót przygotowawczych i towarzyszących, 

o wykonania wykopów i nasypów, 

o zabezpieczenia budowli robót ziemnych i robót ziemnych w okresie mrozów, 

są zgodne z postanowieniami PN-99/B-06050 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni 

właściwej gleby. Wymagania ogólne. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszące 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych wykonawca zrealizuje poniższe roboty 

przygotowawcze i towarzyszące: 

o dokumentację terenu przed rozpoczęciem prac.  

Przed rozpoczęciem wykopów powinno się wykonać przegląd stanu powierzchni 

terenu, na którym będą prowadzone roboty wraz z terenem dróg transportowych. Dla 

obszaru wymagającego odtworzenia po zakończeniu robót, należy sporządzić 

dokumentację (np. fotograficzną), umożliwiającą odtworzenie terenu do stanu 

pierwotnego. W szczególności dokumentacja powinna obejmować wszystkie elementy 
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uzbrojenia terenu i zieleń nie podlegającą wycince. Dokumentację aktualizować w 

miarę postępu robót. 

o roboty geodezyjne – należy wykonać zgodnie z wymaganiami OST oraz PN-99/B-

06050 - Geotechnika. Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne. 

o oczyszczenie i przygotowanie terenu  

o odwodnienie terenu – nie przewiduje się konieczności odwodnienia terenu robót 

ziemnych. Niezależnie od tego Wykonawca zabezpieczy roboty przed wpływem wód 

opadowych, a w szczególności zabezpieczy podłoże gruntowe pod fundamentami. 

Tam, gdzie to konieczne, Wykonawca zapewni odprowadzenie wód opadowych. 

o kształtowanie terenu – należy odtworzyć wg stanu pierwotnego. 

 

5.3. Wykopy próbne 

Inspektor Nadzoru może zarządzić wykonanie wykopów próbnych w celu odsłonięcia 

istniejących podziemnych instalacji doprowadzających media, które należy prowadzić 

ręcznie. Raport na piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na 

podstawie każdego wykopu próbnego, powinien zostać przekazany do uzgodnienia przez 

Inspektora Nadzoru. Pozwoli to na określenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i 

głębokości pod poziomem terenu oraz wszelkich innych związanych z tym informacji. 

Wykopu nie wolno zasypywać do czasu zaakceptowania wyżej wymienionego raportu lub 

szkicu przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.4. Umocnienie i ochrona wykopów 

Metoda prowadzenia robót ziemnych przedmiotowej inwestycji, ze względu na 

występującą infrastrukturę - uzbrojenie podziemne - w miejscach zbliżeń i kolizji wykonywać 

ręcznie z dostosowaniem do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych i ustaleń z 

Inspektorem Nadzoru. 

Umocnienie wykopów zgodnie z technologią robót przyjętą przez wykonawcę i 

zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami i sztuką budowlaną tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i 

osunięciom ziemi. Umocnienia należy utrzymywać do czasu, gdy stan wykonania prac będzie 

wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte. Wykopy należy 

zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi znakami 

ostrzegawczymi i oświetleniem. 

 

5.5. Podłoże nośne 

Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac 

budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją 

prowadzoną od razu, bezpośrednio przed układaniem rur. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, 

rów powinien być kopany głębiej, a miejsce to wypełnione betonem lub zagęszczone 

strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Nie 

jest dozwolone rozpoczynanie robót stałych na podłożu nośnym bez wcześniejszego 

uzyskania zgody Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za 

nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek powiadomić o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru i uzyskać od niego stosowane zalecenia przed wznowieniem prac. 
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5.6. Roboty ziemne przy realizacji przewodów podziemnych 

Roboty ziemne związane z realizacją podziemnych przewodów wodociągowych, 

kanalizacyjnych, energii elektrycznej, teletechnicznych i ciepłociągowych należy wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z PN-97/B-10736 - Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

 

5.7. Wykonywanie trawników 

Przed wykonaniem trawników należy sprawdzić czy podłoże nie wymaga odkwaszenia, a 

jeśli taki zabieg jest konieczny - przeprowadzić odkwaszanie przez dodanie odpowiedniej 

ilości węgla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu potrójnego z odpowiednim 

nawozem. Ziemię roślinną należy układać warstwą grubości 8÷12cm na warstwie drenażowej 

z piasku grubości 15cm. Nasiona trawy powinny być wysiane po kilku dniach od ułożenia 

humusu, ręcznie, „na krzyż”. Bezpośrednio przed siewem ziemia powinna być wilgotna. 

Wysiane nasiona należy uwałować i lekko przykryć ziemią. W celu uzyskania dobrego efektu 

obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi być wykonywane co 2÷3 dni w 

ilości do 10 mm wody na 1 m² na dobę (w okresie suszy nawadniać codziennie) w godzinach 

porannych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6. 

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej SST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na: 

o zapewnienie stateczności ścian wykopu; 

o dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie); 

o dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu; 

o zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów; 

o przygotowanie terenu pod wysiew trawy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru  robót podano w OST, punkt 7. 

Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 

czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. 

Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie przedmiaru robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST, punkt 8.  

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów, a także sprawdzenie metod wykonania 

wykopów należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne. 
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9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczenia robót zamieszczono w OST, punkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

3) PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

5) PN-02/B-04452  Geotechnika. Badania polowe. 

6) PN-97/B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania.” 

7) PN-91/B-06716   Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne. 

8) PN-99/B-06050   Geotechnika. Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. 

Wymagania ogólne. 

9) PN-78/B-06714  Kruszywa mineralne. Badania. 

10) ITB -  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych o napięciu do 1kV, w ramach 

realizacji przedmiotowej inwestycji. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej 

specyfikacji. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowią 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych. Zgodnie z 

założeniami projektowymi  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST, punkt 

1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2. Materiały użyte do 

wykonania robót instalacji elektrycznych powinny spełniać warunki określone 

w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy – powinny 

odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do 

wykonania robót, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

2.1. Akceptacja źródeł poboru lub zakupu materiałów 

Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inspektorowi Nadzoru dokumentów 

określających parametry techniczne materiałów wraz z ewentualnym przedstawieniem 

odpowiednich próbek w celu zaakceptowania. Wykonawca powinien wykazać, że 

wszystkie przewidziane do wbudowania partie materiałów w pełni odpowiadają normom i 

wymaganiom. 
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Po zaakceptowaniu materiałów należy dostarczyć je na plac budowy ze świadectwami 

jakości, atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy oraz przeprowadzić 

oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

 

2.2. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnicy 

Należy przestrzegać, aby elementy wewnętrzne rozdzielnicy posiadały nadany przez 

wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności, które 

wymieniane są jako marka referencyjna.  

Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski 

szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów.  

 

2.3. Przewody elektryczne 

2.3.1. Kable i przewody 

Zaleca się, aby układane kable energetyczne posiadały izolację i powłokę ochronną 

odpowiednie dla wymogów. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i 

aluminium. 

Należy stosować przewody instalacyjne izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną. 

Ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. 

 

2.3.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane są 

z tworzyw sztucznych albo metali, głównie stali. Zasadą jest używanie materiałów niepalnych 

lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez nie w wysokiej 

temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka.  

Przepusty kablowe należy stosować w miejscach przejścia kabli między strefami 

pożarowymi budynku lub przez ściany oddzielenia pożarowego. 

 

2.3.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

o Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem 

trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. 

paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw 

sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).  

o Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak 

rury instalacyjne. Mocowanie rury następuje poprzez wciskanie lub przykręcanie 

(otwarte lub zamykane).  

o Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonywane są z materiałów dobrze 

przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz i montowane 

poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie. Ich zastosowanie ułatwia podłączanie i 

umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez 

konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu, a ponadto umożliwia 

systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.  
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

negatywnych skutków dla wykonywanych robót. Zastosowany sprzęt nie może stanowić 

zagrożenia dla otoczenia oraz środowiska i powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym.  

 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, punkt 4. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Na środkach transportu 

przewożone materiały budowlane powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem lub 

utratą stateczności i układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez ich 

producenta. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

 

Magazynowanie: 

o Składowanie materiałów elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 

zapobiegających uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych 

(jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. 

o Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania wyrobów powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

o Wszystkie materiały opakowane powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  

o Kable i przewody należy przechowywać w bębnach lub w krążkach. Końce 

przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i 

wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów. 

o Pozostały sprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 

oryginalnych opakowaniach i kartonach.  

o Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego: 

 śruby, nakrętki i podkładki zwykłe i sprężone przeznaczone do wykonania 

zacisków i połączeń śrubowych powinny być wykonane ze stali odpornej na 

korozję lub ze stali zwykłej ocynkowanej, albo w inny sposób zabezpieczone 

przed korozją;  

 powłoki ochronne nie powinny powiększać rezystancji połączeń; 

 materiały izolacyjne przeznaczone do wykonania stałej izolacji stanowiska 

powinny być dostarczone w kręgach, bez załamań i uszkodzeń;  

 parametry elektryczne i mechaniczne materiałów izolacyjnych powinny być 

podane w zaświadczeniu o jakości, wystawionym przez producenta; 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST, punkt 5. 

 

5.1. Wymagania szczegółowe dla wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej 

Zakres prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym do realizacji 

projektem, zawierającym opis jej wykonania z wyszczególnieniem zastosowanych typów i 

rodzajów materiałów. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych należy przeprowadzić 

następujące roboty podstawowe: 

o frezowanie, wykonanie bruzd w podłożu; 

o przejścia przez ściany i stropy; 

o montaż sprzętu i osprzętu; 

o łączenie przewodów; 

o podejścia do odbiorników; 

o kucie i wiercenie; 

o łączenie drutu. 

 

Trasa instalacji 

Trasa instalacji powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami 

i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Powinna przebiegać w liniach 

poziomych oraz pionowych. 

Przejścia obwodów 

Przejścia obwodów przez ściany i stropy należy chronić przed uszkodzeniami 

mechanicznymi poprzez  ich wykonanie w rurkach ochronnych.  

Połączenia przewodów 

Połączenia przewodów wykonać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz  

odbiornikach. Nie stosować połączeń skręcanych. Przewody nie mogą być narażone na 

naciągi i dodatkowe naprężenia. Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe 

podłączenia. 

Podejścia i połączenia 

Podejścia do odbiorników należy wykonać w sposób estetyczny, w miejscach 

bezkolizyjnych. Miejsca połączenia żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być 

dokładnie oczyszczone. Połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed korozją. 

Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona przeciwporażeniowa zgodnie z wymaganiami PN-IEC-60364. Dla instalacji 

odbiorczej należy przyjąć układ „TN-S”. 

 

5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje:  

o przemieszczenie w strefie montażowej; 

o złożenie na miejscu montażu wg projektu; 

o wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

montażu osprzętu; 
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o roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w 

podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, wykonanie ślepych 

otworów poprzez podkucie, kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne 

otworów w ścianach lub podłożach; osadzenie kołków osadczych plastikowych, śrub 

kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem; 

o montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 

przewodów: 

 łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub 

przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku 

spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury.  

 łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek 

(lub przez kielichowanie); 

 puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 

krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem; 

 przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur; 

 koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm; 

 wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego dla 

ułatwienia wciągania kabli i przewodów; 

 układanie (montaż) kabli i przewodów zgodnie z dokumentacją projektową; 

 oznakowanie 

o roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 

zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów,  

o przeprowadzenie prób i badań. 

 

Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób: 

1. Połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych właściwych i zastępczych należy 

wykonać jako stałe. Przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe 

bez użycia narzędzi. Połączenia stałe można wykonywać przez spawanie, spajanie na 

zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk śrubowy. W przypadku łączenia 

przewodu ochronnego z osłoną metalową przewodów lub kabli dopuszcza się również 

lutowanie. 

2. Przewody z gołego drutu należy łączyć połączeniem śrubowym na zakładkę przy użyciu 

co najmniej dwóch objemek dwuśrubowych lub połączeniem spawanym. Długość 

zakładki powinna wynosić co najmniej 10cm.  

3. Przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na 

zakładkę o długości co najmniej 10cm; śrubami dociskowymi przez otwory wywiercone 

w obu końcówkach taśmy, bądź połączeniem śrubowym. Połączenia śrubowe należy 

wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10mm (gwint M10) ze stali odpornej na 

korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją. Połączenia te należy 

wykonywać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co najmniej dwa zwoje gwintu 

śruby. Nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą 

przed samoczynnym rozluźnianiem. Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy 

przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną bezkwasową. 
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5.3. Próby pomontażowe 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby pomontażowe obejmujące badania 

i pomiary, z których należy sporządzić protokoły. Po pozytywnym zakończeniu prób i 

pomiarów należy załączyć instalacje pod napięcia. 

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 

Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z 

wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6. 

Należy wykonać sprawdzenia: 

o zgodności dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym; 

o stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do 

kabli i przewodów; 

o ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji; 

o poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu; 

o poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 

energii elektrycznej; 

o pomiarów rezystencji izolacji; 

o działania sygnalizacji stanu położenia łączników; 

o stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników; 

o schematu rozdzielnicy;  

o ochrony przeciwporażeniowej; 

o pomiarów rezystancji; 

o działania przyrządów  kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki) 

o stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej; 

o napisów informacyjno-ostrzegawczych; 

 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych 

w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, urządzenia i 

aparaty nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne 

wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na jakość funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i ustalić zakres i wielkość 

potrąceń za obniżoną jakość.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady  obmiaru robót podano w OST, punkt 7.  

Jednostką obmiarową jest: 

o dla kabli, rur, listew i przewodów – 1 mb. 

o dla drutu, bednarki – 1 mb. 



 

 

Odwodnienie budynku będącego Placówką Terenową KRUS 

 

Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót 

Placówka Terenowa KRUS,  

Piotrków Trybunalski, ul. M. Skłodowskiej – Curie 1 
Lipiec 2019 

 

str. 51 

 

 

8. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST, punkt 8.  

 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny  

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 

mających wpływ na wykonywanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

o przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 

oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego sprzętu. 

o Ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń z przynależną aparaturą. 

o Obwody zewnętrzne główne i pomocnicze. 

o Instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne 

branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 

elektrycznej. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe, częściowe robót zanikających oraz 

elementów urządzeń, które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich 

wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność 

z obowiązującymi przepisami i projektem:  

o sieci kablowej i uziemiającej układanej bezpośrednio w ziemi,  

o instalacji wtynkowych i podtynkowych. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 

przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych, przed przekazaniem użytkownikowi 

urządzeń zasilających. Wyniki badań należy zamieścić w protokole odbioru końcowego.  

 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:  

o izolacji torów głównych; 

o izolacji torów pomocniczych; 

o działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych; 

o działania mechanicznego łączników, blokad itp.; 

o instalacji ochronnej; 

o pomiarów rezystencji uziemienia; 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST, punkt 9.  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty stanowią warunki szczegółowe określone 

w umowie o wykonanie robót budowlanych. Płatność należy przyjmować na podstawie 

jednostek obmiarowych według punktu 7 niniejszej specyfikacji. Podstawą płatności jest cena 
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jednostkowa, określona w ofercie przez Wykonawcę robót za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji przedmiaru.  

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również:  

o przygotowanie stanowiska roboczego; 

o dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu;  

o obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi; 

o ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m;  

o usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót;  

o uporządkowanie miejsca wykonywania robót; 

o usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów; 

o likwidację stanowiska roboczego.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) PN-IEC 60364-4-41: 2009  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

porażeniem elektrycznym.  

2) PN-IEC 60364-4-43:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona przed 

prądem przetężeniowym.  

3) PN-IEC 60364-5-51:2011  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

4) PN-IEC 60364-5-52:2011  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

5) PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów.  

6) PN-IEC 60364-5-54:2011  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody 

ochronne. 

7) PN-EN 60799:2004  Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i 

przewody pośredniczące.  

8) N-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 

9) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.V. 

Instalacje elektryczne 
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1. WSTĘP 

 

1.1  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ociepleniowych, w ramach realizacji przedmiotowej 

inwestycji. 

  

1.2  Zakres stosowania SST 

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej 

specyfikacji. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja obejmuje wykonanie robót elewacyjnych w ramach realizacji 

przedmiotowego zadania. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi  

w OST, punkt 1.4. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca robót  

jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2.  

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone 

w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy – powinny 

odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.  

Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją 

projektową, zarówno w części opisowej, jak i rysunkowej.  

 

2.1 Zaprawy 

Zaprawy użyte do wykonania tynków zewnętrznych powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w opisie technicznym pełnej technologii podanej przez producenta. 
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2.2  Ocieplenie 

Płyty styropianowe powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym  

w PN-EN 1363:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby ze styropianu 

(XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”. 

 

 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  OST, punkt 3. Sprzęt użyty  

do wykonania ocieplenia piwnic, jego  ilość i rodzaj, powinien uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, punkt 4. Wykonawca  

jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie  

na stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Przewożone 

materiały budowlane powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem lub utratą 

stateczności i układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez ich producenta. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST, punkt 5. 

 

5.1  Zgodność tynku z dokumentacją 

Tynk zewnętrzny powinien być wykonany zgodnie z wymogami producenta, 

uwzględniając wymagania norm, określającą rodzaj i odmianę tynku. 

 

5.2  Prawidłowość wykonania powierzchni tynkowanej 

Powierzchnie tynków powinny być wykonane tak, aby stanowiły regularne 

płaszczyzny pionowe i poziome. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynkowanych powinny 

być prostolinijne, a kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami 

przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchylenia dla tynków kat. III 

określa PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 

 

5.3  Faktura powierzchni tynkowanej 

Wykończenie powierzchni powinno odpowiadać wymaganiom określonym  

w dokumentacji projektowej. Jako wykończenie ścian zewnętrznych zaprojektowano 

cienkowarstwowe tynki silikatowo-silikonowe, a w pasie cokołu tynki mozaikowe  

np. WEBER. W strefach wskazanych rysunkiem elewacji należy wykonać boniowanie. 



 

 

Odwodnienie budynku będącego Placówką Terenową KRUS 

 

Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót 

Placówka Terenowa KRUS,  

Piotrków Trybunalski, ul. M. Skłodowskiej – Curie 1 
Lipiec 2019 

 

str. 56 

 

Ściany fundamentowe i cokół budynku należy przed ociepleniem zabezpieczyć  

przed działaniem wody i czynników atmosferycznych masą bitumiczną np. Remmers. 

Powierzchnię słupów i pilastrów ściennych oraz ścian na długości schodów zewnętrznych 

zabezpieczyć środkiem hydrofobowym do wysokości min. 30cm powyżej poziomu 

przylegającej nawierzchni. Pęknięcia, rysy i zadraśnięcia tynku są niedopuszczalne. 

  

5.4 Barwa tynku 

Barwa tynku powinna być jednolita, bez smug, plam oraz zgodna z ustalonym 

wzorcem. 

 

 

 

5.5 Przyczepność tynku do podkładu 

Wyprawa tynkarska powinna być ściśle związana z podkładem. Odstawanie  

od podkładu, pęcherze i odparzenia są niedopuszczalne. 

 

5.6  Kolorystyka elewacji 

Kolorystyka elewacji – zgodnie z obecną lub z ustaleniami szczegółowymi z 

Użytkownikiem w trakcie realizacji zadania. 
 

 Cokół     - tynk mozaikowy  

 

5.7 Ocieplenie piwnic 

 

5.7.1   Mocowanie płyt izolacji termicznej 

Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 

powietrza nie jest niższa niż 5°C. Warstwę termoizolacji stanowią płyty ze styropianu 

ekstradowanego XPS spełniające następujące parametry:  

o samogasnące; 

o współczynnik przewodzenia ciepła materiału mniejszy od 0,032 W/m
2
 K; 

 

Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności z posiadanym atestem. 

Grubość styropianu została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, uwzględniających 

izolacyjność termiczną ściany przed ociepleniem oraz zakładany współczynnik przenikania 

ciepła i zyski z oszczędności na ogrzewaniu budynku po ociepleniu. 

Elementem mocującym płyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Zaprawę należy 

przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Dodatkowo wykonać mocowanie 

płyt styropianowych dyblem (kołkami) plastikowym z grzybkiem 6 szt./m
2
 . Długość kołków 

powinna być tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie były zagłębione w konstrukcyjnej 

części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 6 cm w ścianach wykonanych z materiałów 

pełnych i 9 cm w przypadku ścian z pustaków ceramicznych i betonów lekkich.  

Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy 

wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, 
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należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie 

niecałkowicie wbitych trzpieni.  

W celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połączenie istniejącej 

izol;acji budynku z odtwarzaną izolacją piwnic i warstwy cokołowej. Ogromnie istotne jest 

też ocieplenie ościeży okien piwnicznych. W miejscach tych należy wkleić izolację termiczną 

o grubości co najmniej 3 cm.  

Przyklejanie styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny  

być układane z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Zaprawa 

klejowa nie może znajdować się w spoinach między płytami. Zaprawę klejową nakłada się  

na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy 6-8 

placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywać min. 40% powierzchni 

płyty.  

Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć ją do ściany  

w wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą  

lub styropianową. Należy przy tym kontrolować (przy pomocy poziomicy) jej ustawienie 

zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy 

ją usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ  płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć 

od płyty połówkowej. Cały czas należy kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych 

płyt. W przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest takie 

rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych 

kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu 

dociśniętych do ściany płyt, należy robić to szczególnie starannie w miejscach ich styku,  

w celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków. 

Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego należy ustalić z uwzględnieniem 

grubości styropianu ocieplającego ościeże. W tym celu należy odmierzyć pasek styropianu, 

który będzie wklejony w ościeże Szerokość tego paska powinna być ok. 1 cm węższa niż 

głębokość ościeża. Po przyłożeniu na sucho paska styropianu w ościeżu, można oznaczyć 

właściwą długość płyty dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany. Przed przyklejeniem 

styropianu w narożniku otworu należy, po odmierzeniu jego wymiarów, wyciąć zbędny 

fragment.  

Na paski styropianu, ocieplające ościeża, zaprawę klejową nanosi się przy pomocy pacy 

zębatej. Klej należy również nałożyć na krawędź styropianu od strony ościeżnicy.  

Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych należy przeszlifować pacą z papierem 

ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. Naroża wypukłe, 

narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy otwieranych na zewnątrz oknach 

oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być zabezpieczone 

kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. 

Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi być 

osadzony na styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże styropianowe należy 

nanieść niewielką ilość kleju na całej długości po obu stronach naroża. W mokrą zaprawę 

klejową należy zatopić narożnik aluminiowy. Długa poziomnica pozwoli ustawić go  

w idealnym pionie. Przy pomocy gładkiej pacy stalowej należy zaszpachlować zaprawą 

zamontowany narożnik zabezpieczający. W ten sam sposób wzmacnia się wszystkie 

krawędzie wokół, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można prowadzić  

po związaniu zaprawy.   
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Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i kurczenia warstw 

elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w płaszczyźnie ściany, 

biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi 

siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem  

45 stopni. Zaprawę klejową nanosi się na styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego 

wzmocnienia naroży. Następnie zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, 

wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten sposób dokonuje się wzmocnienia każdego 

naroża wokół otworu.  

Narożniki wokół otworów okiennych należy wzmocnić kątownikami z perforowanej 

blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejową. Do ustawienia ich w pionie 

i poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po przeschnięciu kleju stabilizującego, narożniki 

należy owinąć siatką, zatapiając ją w nałożoną na styropian zaprawę klejową analogicznie, 

jak przy drzwiach. Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą 

jedną płaszczyznę. Kontrolując powierzchnię, łatę należy przykładać w różnych miejscach  

i w różnych kierunkach. Wszelkie nierówności płaszczyzny styropianu muszą być 

przeszlifowane papierem ściernym, założonym na sztywną pacę. Czynność ta jest niezmiernie 

istotna, ponieważ cienkie warstwy wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich 

nierówności. 

Narożniki zewnętrze budynku w warstwie cokołowej powyżej poziomu terenu, należy 

wzmocnić kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątownik wzmacniający należy 

zatopić w kleju naniesionym na narożnik, ustawiając go w pionie przy pomocy długiej 

poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, należy go zaszpachlować cienką warstwą 

zaprawy klejowej przy pomocy gładkiej pacy stalowej.  

 

5.7.2 Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie  

 

Następnym krokiem po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni ocieplanych 

ścian jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji  

i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest  

z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia 

rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek 

odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej.  

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej  

niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 

powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek 

temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, 

nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C.  

Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki  

na zakład o szerokości ok. 10cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno na połączeniach 

pionowych, jak i poziomych. Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta  

po 15cm poza narożnik z każdej strony. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna 

znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. 

Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm.  

Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiąca podłoże pod cienkie warstwy tynku 

elewacyjnego, powinna być wykończona ze szczególną starannością. Wszelkie 
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niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, 

należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę 

zbrojoną, po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem podkładowym. 

Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz 

zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego 

terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane ściany 

mogą być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla płyt styropianowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6. 

 

6.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową 

Sprawdzenie powinno być prowadzone przez porównanie wykonanych robót  

z dokumentacją projektową: opisową i rysunkową oraz przez stwierdzenie wzajemnej 

zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Kolor wszystkich materiałów 

elewacyjnych (próbki) przed zastosowaniem uzgodnić z Inspektorem Nadzoru -  

przed wykonaniem tynkowania i malowania należy wykonać próbkę na fragmencie elewacji 

w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.2 Sprawdzenie materiałów 

Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru przeprowadzić na podstawie 

przedłożonych przez dostawcę zaświadczeń z kontroli jakości (atestów) materiałów. 

 

6.3 Sprawdzenie podkładów 

Sprawdzenie podkładów powinno być dokonane w trakcie odbioru 

międzyoperacyjnego przed wykonaniem warstwy wierzchniej. 

 

6.4 Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni tynków 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni tynków i krawędzi należy 

przeprowadzić zgodnie z PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania  

i badania przy odbiorze”. 

 

6.5  Sprawdzenie wykończenia powierzchni 

Sprawdzenie wykończenia powierzchni (faktury) należy przeprowadzić  

przez oględziny zewnętrzne. 

 

6.6 Sprawdzenie barwy 

Sprawdzenie barwy należy przeprowadzić zarówno w trakcie przygotowania zaprawy 

do warstwy wierzchniej - przez porównanie zabarwienia próbnych zarobów z barwą wzorca, 

jak i po zakończeniu robót - przez oględziny zewnętrzne wykonanych tynków. 
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6.7  Sprawdzenie przyczepności tynku do podkładu 

Sprawdzenie przyczepności tynku do podkładu należy przeprowadzić przez oględziny 

zewnętrzne, a na żądanie Inspektora Nadzoru - także wg PN-85/B-04500 „Zaprawy 

budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, punkt 7. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST, punkt 8. 

Badania wg punktu 6 SST należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót.  

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 

Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie ustalonym  

przez Inspektora Nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST, punkt 9. 

Cena wykonania robót elewacyjnych obejmuje: 

o dostawę materiałów do miejsca wbudowania; 

o ocieplenie ścian styropianem; 

o przyklejenie siatki z tworzywa do styropianu; 

o wykonanie wyprawy z tynku (w kolorach i fakturach zgodnie z ustaleniami z 

Zamawiającym); 

o wykonanie wszelkich prac pomocniczych;  

o usunięcie z terenu budowy pozostałości materiałów i odpadów. 

 

Przepisy związane: 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-91/B-10125  Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spoiwie 

hydraulicznym.  

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

PN-EN 1363:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

ITB -  Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i 

przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji 

betonowych związanych z budową i remontem obiektów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST Część G: „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 

określone w: 

–  ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 

201, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881), 

–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 

166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 

betonowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją 
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projektową i posiadających aprobatę techniczną IBDiM do tego typu zastosowań. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i 

przeciwwilgociowych są: 

 

Materiały do przygotowania powierzchni betonowych 

Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu należy stosować materiały zgodne z SST 

dotyczącą napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

 

Izolacje 

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 

stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-

69/B-10260. 

 

Izolacje wykonywane na zimno 

Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane następujące materiały: 

– roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

24620:1998, 

– inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające 

wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające 

aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 

 

Izolacje wykonywane na gorąco 

Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane następujące materiały: 

– lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-24625:1998, 

– papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B– 

04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998, 

– inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające 

wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające 

aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 

 

Izolacje membranowe 

Do wykonywania izolacji membranowych należy stosować materiały przewidziane w 

dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych 

stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 

Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na 

konstrukcjach betonowych, żelbetowych lub stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 

dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 

 

Materiały do wykonywania warstw ochronnych izolacji 

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji należy stosować: 

– geowłókninę o gramaturze 500 g/m
2
 odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 

13252:2002, 
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– płytki betonowe o wymiarach 35×35×5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 

murowane na zaprawie cementowej M12 (beton powinien odpowiadać wymaganiom 

podanym w SST dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych), 

– warstwę betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalną siatką o oczkach 10×10 cm z 

prętów Ø 4,5 mm ze stali klasy A-I o grubości zgodnej z dokumentacją projektową 

(beton i zbrojenie powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej 

wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych), 

– zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw 

ochronnych stykających się z gruntem powinno odpowiadać wymaganiom jak dla 

materiałów izolacyjnych. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na 

konstrukcjach betonowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 

stosowanych materiałów. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 

Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki 

sposób, aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część G „Wymagania 

ogólne”. 

Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów, 

normą PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi D2. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonaniem izolacji. 

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-69/B-10260 w przypadku izolacji 

bitumicznych.Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w 

granicach od +5°C do +35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa 

niż 85%. 
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5.2. Zakres wykonywania robót 

5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych 

Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej 

rusztowań. 

 

5.2.2. Przygotowanie powierzchni betonowych 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. 

Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, 

tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe 

uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST 

dotyczącej napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Materiały do napraw konstrukcji betonowych powinny być zgodne z zaleceniami 

Producenta materiałów izolacyjnych. 

I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta 

materiałów do napraw konstrukcji betonowych. 

Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu 

przedmuchać sprężonym powietrzem. 

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 

podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych 

IBDiM odnośnie: 

–  wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 

–  temperatury podłoża, 

–  wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do 

układania na podłoża o większej wilgotności), 

–  wieku betonu. 

 

5.2.3. Gruntowanie 

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków 

gruntujących, zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem 

danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną i aprobatą techniczną IBDiM. 

 

5.2.4. Wykonanie warstwy izolacyjnej 

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań 

dokumentacji, norm, kart Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM. 

Metody wykonania izolacji: 

–  malowanie pędzlem, 

–  nanoszenie wałkiem, 

–  natryskiwanie, 

–  szpachlowanie, 

–  przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez 

Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora.  
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5.2.5. Wykonanie warstwy ochronnej 

Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z 

zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień 

SST dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych, jak i niniejszej SST. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G: 

„Wymagania ogólne”. 

Kontrola robót obejmuje: 

–  stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 

–  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

–  kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 

–  kontrolę wytrzymałości podłoża na odrywanie, 

–  kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z 

oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub 

odspojeń itp.), 

–  oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z 

zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku 

pomiarów metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą 

techniczną IBDiM, 

–  kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 

–  kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 

–  oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część G „Wymagania 

ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z 

dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część G „Wymagania 

ogólne”. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. 

Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu 

przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 

Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 

5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część G: „Wymagania 

ogólne”. 

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m
2
 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją 

projektową, obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie 

wyników pomiarów i badań. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

–  prace przygotowawcze, 

–  dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

–  opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 

–  montaż i demontaż ewentualnych rusztowań, 

–  montaż i demontaż ewentualnych namiotów, 

–  przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

–  przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 

–  wykonanie warstwy gruntującej, 

–  wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 

–  wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 

–  wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową, 

–  przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych 

przez Inżyniera, 

–  gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 

–  oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2) PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

3) PN-B-24625:1998  Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowany na gorąco. 

4) PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej 

z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

5) PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

6) PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

7) PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 

w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 

drenarskich. 

8) PN-EN ISO 12944-4:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 
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4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 

9) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2416; z późniejszymi zmianami), 

10) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881), 

11) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 

166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sączków podłużnych. 

 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót inwestycyjnych i remontowych.  

 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem sączków podłużnych, które stosuje się do: przejęcia wód z przepuszczalnej 

warstwy odsączającej, obniżenia poziomu wód gruntowych, niedopuszczenia do 

nawodnienia. Sączek podłużny wykonuje się w postaci rowka wypełnionego samym 

kruszywem lub w postaci drenu z rurkami obsypanymi kruszywem. W przypadkach 

określonych w dokumentacji projektowej kruszywo może być częściowo zastąpione 

geowłókniną. 

W niniejszej OST szczegółowo omówiono najczęściej stosowane w drogownictwie 

sączki podłużne z rurkami ceramicznymi lub rurkami z tworzywa sztucznego, zasypane 

kruszywem. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Sączek podłużny - służący do odprowadzenia wody z podłoża gruntowego sączek głęboki. 

 

Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku wylotu 

drenu. 

 

Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z 

nieciągłych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym  tworzyw  

termoplastycznych:  polietylenowych,  polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych 

(m.in. elana), charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów stosowanych w sączkach podłużnych 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sączków podłużnych są:  

 rurki drenarskie ze ściankami pełnymi lub otworami (ceramiczne, z tworzywa sztucznego, 

betonowe, kamionkowe, itp.),  

 materiał filtracyjny (żwir, piasek),  

 geowłóknina,  

 materiały do zabezpieczenia styków rurek,  

 materiały do wykonania wylotu drenu wraz z izolacją. 

 

2.3. Ceramiczne rurki  drenarskie 

Ceramiczne rurki drenarskie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-12040 [25]: mieć 

kształt walca lub prawidłowego graniastosłupa wielobocznego, o długości nominalnej 330 

mm. Grubość ścianki na obwodzie powinna być jednakowa dla każdej rurki.  

Wymagania dla rurek podano w tablicy 1. 

Ceramiczne rurki drenarskie mogą być przechowywane na składowiskach otwartych. 

Składowisko powinno być wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na 

odprowadzenie wód opadowych, oczyszczone z gruzu, śniegu i innych zanieczyszczeń.. 

Ceramiczne rurki drenarskie należy układać w pryzmy oddzielnie poszczególnymi 

średnicami do wysokości 2,0 m. Pryzmy należy zabezpieczyć przed obsuwaniem się według 

PN-B-12030 [24] drewnianymi listwami lub cegłami. 

Do zabezpieczenia szczelin stykowych ceramicznych rurek drenarskich można stosować 

materiały odpowiadające następującym wymaganiom: 

 papa wg PN-B-27617 [28], 

 żwir wg pkt 2.6, 

 włóknina wg pkt 2.7. 

 

Tablica 1. Wymagania dla ceramicznych rurek drenarskich 

Lp. Właściwości i cechy Typ rurki 

  75 100 125 150 

1 Średnica wewnętrzna, mm 75 4 100 5 125 6 150 7 

2 Grubość ścianek, mm od 8 do 

16 

od 9 

do18 

od 10 do 

20 

od 11do 

22 

3 Deformacja (elipsowatość) 

otworu, mm 
5 7 8 10 

4 Różnice grubości ścianek, mm 2 3 3 4 
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5 Wygięcie rurki, mm 5 6 7 8 

6 Odchylenie płaszczyzny 

czołowej, mm 

2 3 3 4 

7 Zgrubienie na krawędzi 

wewnętrznej otworu, mm 
1 1 1 1 

8 Odpryski na powierzchni, suma 

największych wymiarów, mm 
45 45 45 45 

9 Odporność na działanie mrozu, 

liczba cykli zamrażania i 

odmrażania bez uszkodzeń 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

10 Wytrzymałość na działanie siły 

zgniatającej, daN 
392 392 392 392 

 

2.4. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-

89221 [29], tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z 

polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania. 

Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte 

prostopadle do osi, w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. 

Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) powinny znajdować się między karbami rurki, 

powinny być wolne od grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby 

przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie 

rozmieszczone na długości i obwodzie rurki. 

Wymagania dla rurek drenarskich z  polichlorku winylu  podano w tablicy 2. 

Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych 

miejscach. Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w 

temp. do 25
o
C, a powyżej 25

o
C do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, 

barwy naturalnego PVC) należy chronić przed działaniem sił mechanicznych w temperaturze 

poniżej 0
o
C, natomiast rurki o zwiększonej odporności na obniżoną temperaturę (typu O, 

barwy czarnej) należy chronić w temperaturze poniżej -10
o
C. 

Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu 

Lp.     Właściwości i cechy 
Średnica zewnętrzna nominalna,   mm 

  50 65 80 100 125 

1 Średnica zewnętrzna, mm 50,5 65,5 80,5 100,5 126,5 

2 Dopuszczalna odchyłka 

średnicy zewnętrznej, mm 
-1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0 

3 Średnica wewnętrzna, mm 43,9 58,0 71,5 91,0 115,0 

4 Dopuszczalna odchyłka 

średnicy wewnętrznej, mm 
+2 +2 +2 +2 +2,5 

5 Długość rurki, m 200 150 100 75 50 
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6 Szerokość szczelin 

wlotowych, mm 

od 0,6 do 1,0 lub od 1,1 do 

1,5 

od 1,7 do 

2 

7 Ogólna powierzchnia szczelin 

wlotowych na dług. 1 m, cm
2
, 

co najmniej 

- dla szerokości od 0,6 do 1,0 

mm 

- dla szerokości od 1,1 do 1,5 

mm 

- dla szerokości od 1,7 do 2,0 

mm 

 

 

 

12 

16 

- 

 

 

 

12 

32 

- 

 

 

 

12 

32 

- 

 

 

 

13 

33 

- 

 

 

 

- 

- 

46 

8 Liczba szczelin węższych na 1 

m rurki, % 
20 20 20 20 20 

9 Odporność na uderzenie, wg 

PN-C-89221 [29] 
dopuszcza się uszkodzenie najwyżej 1 

próbki 

10 Odporność na zginanie, wg 

PN-C-89221 [29] 

próbka nie powinna załamywać się  

i wykazywać pęknięć 

11 Wytrzymałość na zerwanie, 

wg PN-C-89221 [29] 
próbka nie powinna ulec zerwaniu 

12 

 

Zmiana wymiarów średnicy, 

wg PN-C-89221 [29], %, nie 

więcej niż 

12 12 12 12 12 

 

Złączki, służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) 

powinny być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o 

średnicy zewnętrznej nominalnej 50mm powinny odpowiadać BN-84/6366-10 [32]. 

Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. 

Przy składowaniu na odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni 

słonecznych. W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać 40
o
C, 

a odległość składowania powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W 

przypadku składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nie przekraczających 

wysokości 5 worków. 

 

2.5. Rurki drenarskie z innych materiałów 

 Rurki drenarskie z innych materiałów powinny odpowiadać wymaganiom 

następujących norm:   - betonowe wg BN-67/6744-08 [31], 

 - kamionkowe wg PN-EN 295 [3]. 

 

2.6. Materiał filtracyjny i podsypka w sączku podłużnym 

 Jako materiały filtracyjne należy stosować: 

 żwir naturalny, sortowany, o wymiarach ziaren większych niż otwory w rurociągu 

drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny 

stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych, 
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 piasek gruby o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej 

niż 0,5 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-86/B-02480 [20], 

 piasek średni o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej 

niż 0,5 mm wynosi nie więcej niż 50 %, lecz zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,25 

mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-86/B-02480 [20]. 

Wskaźnik  wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę,  

przy oznaczaniu wg PN-55/B-04492 [15]. 

Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 

większej niż  0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1 [7]. 

Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom 

PN-EN 13043 [12]. 

 

2.7. Geowłóknina 

Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska 

agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw 

ciągłości z dobrą szczepnością z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z 

dokumentacją projektową, aprobatami technicznymi i SST. 

 

2.8. Materiały do wykonania betonowego lub żelbetowego wylotu drenu 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 

konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego 

montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być 

sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, możliwość zniekształceń 

lub odchyleń w betonowej konstrukcji. 

Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową lecz nie niższa niż klasa 

C25/30. Beton powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3 wg PN-EN 206-1 

[2]. 

Tablica 3. Wymagania dla betonu klasy C25/30 

Lp. Właściwości Wartości 

1 Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie, MPa 30 

2 Nasiąkliwość betonu, % 5 

3 Odporność betonu na działanie mrozu, stopień 

mrozoodporności 

F 50 

 

Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 42,5  

odpowiadającym wymaganiom PN-EN 197-1 [1]. 

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620 [11]. 

Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008 [6]. 

Domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiadać PN-EN 934-2 [5]. 

Pręty zbrojenia w żelbetowym wylocie drenu powinny odpowiadać PN-63/B-06251 [17].
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2.9. Wylot drenu z prefabrykatu betonowego lub żelbetowego 

Powierzchnie prefabrykatów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 

z formy dla powierzchni zasypywanych i fakturze zatartej dla powierzchni widocznych. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia nie powinny przekraczać: 

a) dla elementów betonowych - szczerby i uszkodzenia:  liczba  max 2,  długość max               

40 mm, głębokość max 10 mm, 

b) dla elementów żelbetowych - wklęsłość lub wypukłość powierzchni lub krawędzi: max            

4 mm, szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży: liczba max 4, długość max 30 mm. 

 

2.10. Materiały do wykonania kamiennego wylotu drenu 

Kamień przeznaczony do wykonania wylotu drenu powinien odpowiadać normom PN-

84/B-01080 [19], PN-60/B-11104 [16] i PN-B-11210 [23]. 

Kamień łamany do budowy murka wylotu drenu powinien odpowiadać wymaganiom 

podanym w tablicy 4, a brukowiec do obrukowania skarpy - w tablicy 5. 

 

2.11. Materiał izolacyjny wylotu drenu 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to do izolacji ścian wylotu 

drenu można stosować następujące materiały, po akceptacji Inżyniera: 

 lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [26], 

 lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco wg PN-B-24625 [27]. 

Tablica 4. Wymagania użytkowe dla kamienia łamanego 

Lp. Właściwości Wartości Badania wg 

 

1 

Wymiary zasadnicze brył, cm 

Grupa I (20÷250)mm 

Grupa II 

(250÷500)mm 

Grupa III 

(20÷500)mm 

Grupa IV 

(500÷800)mm 

Grupa V 

(250÷800)mm 

Grupa VI 

(20÷800)mm 

- 

2 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie w 

stanie powietrzno-suchym, 

MPa, co najmniej: 

a) skały magmowe i 

przeobrażone 

b) skały osadowe 

 

 

 

50 

20 

 

 

 

PN-EN 1926 [8] 

PN-EN 1926 [8] 

3 Mrozoodporność w cyklach, 

co najmniej 
21 

PN-EN 12371 

[10] 
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4 Ścieralność na tarczy 

Boehmego, cm 
od 0,7 do 1 

PN-EN 14157 

[14] 

5 Gęstość pozorna, g/cm
3
 

a) skały magmowe i 

przeobrażone 

b) skały osadowe 

 

od 2,5 do 2,75 

od 1,7 do 2,6 

 

PN-EN 1936 [9] 

PN-EN 1936 [9] 

6 Nasiąkliwość wodą, %, nie 

więcej niż: 

a) skały magmowe i 

przeobrażone 

b) skały osadowe 

 

 

2,5 

12,0 

 

 

PN-EN 13755 

[13] 

PN-EN 13755 

[13] 

7 Zanieczyszczenia gliną, iłem, 

związkami organicznymi itp. 

wolne od 

zanieczyszczeń 
- 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania sączka podłużnego 

Sączek podłużny może być wykonywany ręcznie lub mechanicznie, chociaż zwykle, ze 

względu na niewielki zakres robót wgłębnych odwodnieniowych, ekonomiczniej będzie prace 

wykonać ręcznie. 

a) wiertnic specjalnych do wykonywania otworów poziomych lub pochyłych pod nasypami w 

celu ułożenia w nich rurek drenarskich, 

b) innego sprzętu - do transportu, robót ziemnych i drenarskich. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport przy wykonywaniu sączka podłużnego 

Ceramiczne rurki drenarskie można przewozić dowolnym środkiem transportu na 

paletach lub luzem. 

Załadunek i wyładunek rurek powinien odbywać się: 

 za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy, w 

przypadku przewożenia na paletach, 
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 ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych, w przypadku przewożenia luzem. 

Przy przewozie rurek luzem należy: 

 układać je równolegle do bocznych ścian środka przewozowego na jednakowej wysokości 

na całej powierzchni, 

 wszystkie ściany boczne środka przewozowego oraz poszczególne rzędy wyrobów 

zabezpieczyć warstwą materiału wyściółkowego (np. słomy, siana, wełny drzewnej, 

materiałów syntetycznych). 

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym 

uszkodzeniem, można przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i 

wyładunku rurek nie należy rzucać. Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze 

0
o
 C i niższej. 

Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed 

zgnieceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie wykopu pod sączek podłużny 

Metoda wykonania wykopu drenarskiego powinna być dostosowana do głębokości 

wykopu, danych geotechnicznych i warunków technicznych. Tu, ze względu na infrastrukturę 

podziemną należy prace wykonywać ręcznie. Wymiary wykopu powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. 

Wykop rowka drenarskiego należy rozpocząć od wylotu  rurki  drenarskiej i prowadzić 

ku górze, w celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego 

powinna być co najmniej o 5 cm większa od zewnętrznej średnicy układanej rurki drenarskiej. 

Nachylenie skarp rowków należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a jeśli w 

dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach 

spoistych. W gruntach osuwających się należy skarpie zapewnić stateczność lub stosować 

obudowę wykopu zgodnie z PN-B-10736 [22]. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem 

wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla 

komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od 

kąta jego stoku naturalnego. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 

powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 

teren przylegający do wykopu. 

 

5.3. Ułożenie podsypki 

Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, zwłaszcza ceramicznych, dno 

rowków należy oczyścić (np. łyżkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła 

się równą warstewką, nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać 
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podsypkę z piasku o grubości 5 cm, jeżeli dokumentacja projektowa, SST lub ustalenia 

Inspektora nie przewidują inaczej. 

Podsypkę przy sączącej się wodzie należy wykonać tuż przed układaniem rurek 

drenarskich. 

 

5.4. Układanie rurociągu drenarskiego 

Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla 

zmniejszenia niebezpieczeństwa osuwania się skarp. Gdy rowkiem płynie woda w dużych 

ilościach, układanie należy przerwać do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie 

powodującego osuwania skarp. 

Skrajny, ułożony najwyżej otwór rurki należy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. 

kamieniem, kształtką plastykową) w celu uniemożliwienia przedostawania się piasku i 

cząstek gruntu do wnętrza rurki. 

Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej 

poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłużne) w rurkach. 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nie określą inaczej, to na budowie 

można użyć tylko jednego rodzaju materiału, zgodnie z niżej podanymi zasadami. 

Rurki ceramiczne należy układać albo: 

 z możliwie najmniejszymi szczelinami stykowymi, bez potrzeby ich zabezpieczania, w 

celu uniemożliwienia zamulania rurek drobnym piaskiem; przy czym za ścisłe ułożenie 

rurek uznaje się, gdy po podniesieniu ręką jednej z rurek unosi się z nią kilka rurek 

sąsiednich, 

 ze szczelinami stykowymi szerokości od 2mm do 15mm, zabezpieczonymi przed 

przedostawaniem się drobnych cząstek gruntu do rurek za pomocą pasków papy, pasków 

włókniny, obsypki żwirowej i innych materiałów zaakceptowanych przez Inspektora. 

 Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, 

należy łączyć za pomocą specjalnie produkowanych złączek. 

 

5.5. Zastosowanie geowłókniny w sączku podłużnym 

Geowłókniny mogą być zastosowane do: 

 owinięcia przewodu dziurkowanego, 

 zabezpieczenia połączeń rurek niedziurkowanych, 

 owinięcia kruszywa. 

 

5.6. Zasypanie rurociągu 

Zasypanie rurociągu należy wykonać materiałem filtracyjnym (żwirem, piaskiem) 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inspektora. Zasypanie powinno 

być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia ułożonego rurociągu. Jeśli w 

dokumentacji projektowej nie określono inaczej, to po ułożeniu rurek należy wykonać 

obsypkę ze żwiru do wysokości 10 cm nad wierzchem rurki, zagęszczoną ubijakiem po obu 

stronach przewodu, a następnie układać warstwy materiału filtracyjnego, określonego w p. 

2.6, grubości nie większej niż od 20 do 25 cm w stanie luźnym, które należy lekko ubić w 

sposób nie powodujący uszkodzenia i przemieszczenia rurek. 



 

 

Odwodnienie budynku będącego Placówką Terenową KRUS 

 

Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót 

Placówka Terenowa KRUS,  

Piotrków Trybunalski, ul. M. Skłodowskiej – Curie 1 
Lipiec 2019 

 

str. 81 

 

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypką układa się warstwę 

ochronną z darniny (trawą w dół) lub ubitej gliny. Całość zasypuje się ziemią i zagęszcza. 

Wskaźnik zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 [33] powinien na całej szerokości 

korpusu drogowego spełniać wymagania określone w PN-S-02205:1998 [30]. 

 

5.7. Wykonanie wylotu drenu 

Wylot drenu, jeśli nie jest ustalony w dokumentacji projektowej, można wykonać po 

akceptacji Inspektora, jako typ: 

 betonowy, np. wg KPED, karta 01.22 lub 02.17 [34], 

 żelbetowy prefabrykowany, np. wg KPED, karta 01.19 do 01.21 [34], 

 inny, np. z gotowych prefabrykatów betonowych, z murka z kamienia łamanego, wlotu do 

studzienek kanalizacji deszczowej, itp. 

 

W zależności od typu wylotu należy dla: 

a) wylotu betonowego - wykonać ławę fundamentową z betonu klasy wg dokumentacji 

projektowej lub gruzu z wyrównaniem i ręcznym zagęszczeniem, ustawić deskowanie       

(a potem rozebrać), ułożyć i zagęścić mieszankę betonową w deskowaniu, wykonać 

izolację przez posmarowanie ścian lepikiem i wyprawić widoczne ściany, 

b) wylotu żelbetowego - jak dla wylotu betonowego, lecz z ułożeniem zbrojenia po 

ustawieniu deskowania, 

c) wylotu z gotowych prefabrykatów betonowych lub żelbetowych - wykonać ławę 

fundamentową z betonu klasy wg dokumentacji projektowej lub gruzu z wyrównaniem i 

ręcznym zagęszczeniem, ustawić prefabrykat, dostosować wylot rury do otworu w ścianie 

prefabrykatu, wykonać izolację przez posmarowanie ścian lepikiem, 

 

W celu przeciwdziałania osiadania wylotu, końcowy odcinek rurociągu należy wykonać z 

zastosowaniem wylotowej rury betonowej wg BN-67/6744-08 [31], średnicy 20 cm, długości 

od 1,0 do 1,5m, do której wchodzi właściwa rurka rurociągu z uszczelnieniem (rurka 

ceramiczna - zaprawą cementowo-piaskową, rurki z PVC - złączkami), przy czym spoiny 

rurek ceramicznych na długości 2 m od rury wylotowej powinny być również uszczelnione 

zaprawą cementowo-piaskową, wg KPED [34] 

Jako inne zabezpieczenia połączenia rurociągu z wylotem drenu, można wykonać, po 

akceptacji Inżyniera: otulinę betonową, sztywne rury o większej średnicy, klocki betonowe 

itp. 

W celu zabezpieczenia przed dostawaniem się do rurociągu żab, kretów itp. należy w 

rurze przy wylocie założyć kratkę wylotową samoklinującą według KPED, karta 01.23 [34]. 

Przy wykonywaniu wylotu betonowego i żelbetowego, dopuszczalne najmniejsze           i 

największe ilości cementu portlandzkiego w mieszance betonowej powinny wynosić: 

- przy zagęszczaniu mechanicznym  od 270 do 450 kg/m
3
, 

- przy zagęszczaniu ręcznym  od 290 do 450 kg/m
3
. 

Największy dopuszczalny wskaźnik stosunku wodno-cementowego w/c w mieszance 

betonowej powinien wynosić 0,55. 

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny być większe niż: 

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
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b) 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Pręty zbrojenia, przed ich użyciem do zbrojenia, należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zanieczyszczone tłuszczem (smarami, oliwą) lub farbą 

olejną należy opalać, np. lampami lutowniczymi, do usunięcia zanieczyszczeń. Pręty użyte do 

produkcji zbrojenia powinny być proste, w związku z czym krzywizny w prętach należy 

prostować. 

Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać według 

dokumentacji projektowej przy równoczesnym zachowaniu postanowień PN-B-03264 [21]. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

 

5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonania sączka podłużnego 

Przy wykonywaniu sączka podłużnego dopuszczalne są następujące tolerancje: 

 odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu: nie większe od   10 cm, 

 pochylenia skarp wykopu nie powinny różnić się więcej niż +5 %, 

 pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny różnić się więcej niż +10 %, 

 odchylenia odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu ustalonego na ławach 

celowniczych - nie powinny przekraczać  5 cm, 

 odchylenie spadku ułożonego drenażu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, 

nie powinno przekraczać: 

      przy zmniejszeniu spadku  -5 % projektowanego spadku, 

      przy zwiększeniu spadku  +10 % projektowanego spadku, 

 odchylenia  grubości  warstw  zasypek  filtracyjnych:  5 cm,  a  jednocześnie 25 % 

zaprojektowanej grubości warstwy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Kontrola wstępna przed wykonaniem sączka podłużnego 

6.2.1. Ceramiczne rurki drenarskie 

Każdą dostawę rurek należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, tzn. 

skontrolować prawidłowość kształtu, średnicę, grubość ścianek i inne cechy wymienione w 

tablicy 1. Dopuszcza się występowanie rys i pęknięć powierzchniowych oraz bruzd i zgrubień 

na powierzchni zewnętrznej, nie powodujących zmniejszenia mrozoodporności i 

wytrzymałości. 

Wynik sprawdzenia cech zewnętrznych należy uznać za poprawny jeśli liczba sztuk 

niedobrych w próbce liczącej 80 rurek, jest mniejsza od 7. Jeśli łączna liczba sztuk 

niedobrych w próbce jest większa lub równa 8, całą partię dostawy  należy uznać za 
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niezgodną z wymaganiami PN-B-12040 [25], w związku z czym wymaga ona 

przesortowania. 

 

6.2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 

Każdą dostawę rurek należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, 

określonych w punkcie 2.4 i tablicy 2, lp. od 1 do 8, wybierając w sposób losowy 6 % 

zwojów, według wskazań Inżyniera, z których należy pobrać odcinki rurek do badań. 

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych należy przeprowadzić od wewnątrz, po 

rozcięciu odcinka rurki o długości 1 m. 

W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania wymienione w 

tablicy 2, lp .od  9 do 12. 

Złączki rurek z tworzywa sztucznego należy badać w zakresie cech zewnętrznych 

(gładkość powierzchni, brak pęcherzy), a w przypadkach wątpliwych i spornych - na 

zerwanie obciążnikiem o masie 25 kg z wysokości 0,5 m. 

 

6.2.3. Materiał filtracyjny 

Badanie żwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla każdej partii dostawy, pochodzącej z 

jednego składu i złoża, o wielkości do 1500 t: 

 składu ziarnowego, wg PN-EN 933-1 [4], 

 zawartości związków siarki, wg PN-EN 1744-1 [7], 

 wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN-55/B-04492 [15]. 

 

6.2.4. Geowłóknina 

Dostarczana geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną w budownictwie drogowym 

i mostowym. 

W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania w jednostce 

specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej. 

 

6.2.5. Materiały do wykonania wylotu drenu 

Cement i stal zbrojeniowa powinny być zaopatrzone przy dostawie w atest lub w 

sygnaturę odbiorczą kontroli jakości. 

Kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jakością uziarnienia 

oraz nie powinno zawierać składników szkodliwych w ilości lub postaci wywierającej ujemny 

wpływ na cechy techniczne betonu. W przypadkach wątpliwych lub spornych należy 

przeprowadzić badania kruszywa wg PN-EN 12620 [11]. 

Woda i domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiadać warunkom podanym w p. 

2.8. 

Materiały kamienne powinny odpowiadać warunkom podanym w p.2.10. 

 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania sączka podłużnego 

W czasie wykonywania sączka podłużnego należy zbadać: 

a) zgodność wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary), 
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b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłużnego, wymienionych                

w p. 5.8, 

c) prawidłowość wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3, 

d) poprawność ułożenia rurociągu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5, 

e) prawidłowość wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6, 

f) poprawność wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7, 

g) wskaźnik zagęszczenia zasypki ziemnej nad rurociągiem, wg p. 5.6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową sączka podłużnego jest - m (metr bieżący). 

Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości rurociągu drenarskiego, 

podstawowego i odgałęzień, w tym dochodzących do zewnętrznej ściany czołowej wylotu 

drenu. 

Wyloty drenu nie podlegają osobnemu obmiarowi i mieszczą się w jednostce obmiarowej 

sączka podłużnego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla sączka podłużnego podlega: 

 rów pod sączek, 

 podsypka  rurociągu drenarskiego, 

 zasypanie rurociągu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego, 

 zbrojenie w żelbetowym wylocie drenu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m sączka podłużnego obejmuje: 

 wyznaczenie robót w terenie, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykopanie rowków w gruncie z wyrównaniem i ubiciem dna, 

 rozłożenie podsypki z zagęszczeniem, 

 ułożenie sączków z kruszywa lub rurek drenarskich, 

 zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub łamanego, a następnie gruntem                     

i zagęszczenie zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych  wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku (Zmiana A1) 

2) PN-EN 206-1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

(Zmiana A1) 

3) PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej. 

4) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

5) PN-EN 934-2:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki 

do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 

etykietowanie (Zmiana A1) 

6) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

7) PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

8) PN-EN 1926:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości 

na ściskanie 

9) PN-EN 1936:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie gęstości i 

gęstości objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości 

10) PN-EN 12371:2002 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie 

mrozoodporności 

11) PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
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12) PN-EN 13755:2002 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości 

przy ciśnieniu atmosferycznym 

13) PN-B-04492:1955 Grunty  budowlane.  Badania  własności  fizycznych. 

Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności 

14) PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

15) PN-B-01080:1984 Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa . Podział i 

zastosowanie według własności fizyczno-mechanicznych 

16) PN-B-02480:1986 Grunty  budowlane.   Określenia,  symbole,   podział i opis 

gruntów 

17) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania 

18) PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany 

19) PN-B-12030:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport (Zmiana Az1) 

20) PN-B-12040:1998 Ceramiczne rurki drenarskie 

21) PN-B-24620:2004 Lepik asfaltowy stosowany na zimno (Zmiana Az1) 

22) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 

23) PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1) 

24) PN-C-89221:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1) 

25) BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko-ciśnieniowego 

26) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

27) Katalog  powtarzalnych  elementów  drogowych.  CBPBDiM  „Transprojekt”, 

Warszawa 1979-1982. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 

 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji remontowych i inwestycyjnych. 

 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 

sobą trwale w fazie produkcji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  

OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
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2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 

 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 

mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości   3 mm, 

 na szerokości   3 mm, 

 na grubości   5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 

grafitowy, brązowy i żółty. 

 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-

06250 [2]: 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy, %, nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 

     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 

 

brak 

5 

 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej 

niż 
4 

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy 

nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 

odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 



 

 

Odwodnienie budynku będącego Placówką Terenową KRUS 

 

Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót 

Placówka Terenowa KRUS,  

Piotrków Trybunalski, ul. M. Skłodowskiej – Curie 1 
Lipiec 2019 

 

str. 90 

 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 

betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

Woda  - Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 

zgodni e z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 

wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie 

soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 

barwniki nieorganiczne. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone 

są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 

gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-

04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia 

koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 

brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35 [6] 

w uprzednio wykonanym korycie. 

 

5.3. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.4. Warstwa odsączająca 

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa 

odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w OST D-

04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 

 

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Kostkę należy odtworzyć zgodnie z jej pierwotnym ułożeniem - na podsypce lub podłożu 

piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę 

należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 

przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 

osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 

zaraz oddany do użytkowania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada aprobatę techniczną. 

Pozostałe wymagania określono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej 

betonowej”. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi SST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 głębokości koryta:  

 o szerokości do 3 m:   1 cm,  

 o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

 szerokości koryta:      5 cm. 

 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 

niniejszej OST.  

 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

pkt 5.5 niniejszej OST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 

50 do 100 m
2
 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 

20 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
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6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 20 m, a odchylenia od 

projektowanej niwelety chodnika w punktach jej załamania nie mogą przekraczać  3 cm. 

 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 50 do 100 m
2
 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 

niż co 20 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy wykonanego chodnika z brukowej kostki 

betonowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta, 

 ew. wykonanie warstwy odsączającej, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

2) PN-B-06250 Beton zwykły 

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

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

zgodności 

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

6) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  

 

 

 

 

 

 

 


