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CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych budową boiska sportowego wraz z 
remontem ogrodzenia i utwardzeniem ciągów pieszych w Sufczycach. 

1.2.  Inwestor  

Inwestorem bezpośrednim planowanej inwestycji jest Gmina Oleśnica,  28-220 
Oleśnica  ul. Nadstawie 1 

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 
zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania 
robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, 
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. 

1.4. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące 
realizacji robót. 

1.5. 0kreślenia  podstawowe  

− Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
     kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
− Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. 
− Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, 
     zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez   
     Zamawiającego 
− Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  
robót lub innych spraw.  

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
     dokumentacji projektowej. 

1.6. Ogólne  wymagania  dotycz ące robót  

Wykonawca powinien wykonać pracę kompletnie i rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi 
Polskimi Normami i przepisami, wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca musi brać pod uwagę wszystkie trudności, 
wynikające z usytuowania budowy i podłączenia sieci do instalacji pracujących.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, wynikłe z wykonywania przez niego robót, 
a także za skutki wynikające z nieprzestrzegania przepisów lub obowiązujących norm i 
regulaminów przez siebie i podległe mu jednostki. 
Powstałe szkody Wykonawca na własny koszt musi usunąć i we własnym 
zakresie dokonać stosownych napraw. Dotyczy to tak terenu inwestycji jak i 
dróg publicznych. 
Wszystkie materiały budowlane muszą odpowiadać wymogom technicznych, 
stawianym w Specyfikacji Technicznej i mieć określone źródło pochodzenia, co będzie 
przedmiotem akceptacji lub odrzucenia przez Inwestora. 
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Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia właściwego wykonania robót 
budowlanych przez wykonanie stosownych prób i badań, zakończonych odbiorami 
technicznymi. 
Odpowiedzialny za organizację stosownych odbiorów technicznych jest Wykonawca, 
który ponosi też ewentualne ich koszty, chyba że umowa z Inwestorem stanowi 
inaczej. 
W zakresie dostawy maszyn, urządzeń i pozostałego wyposażenia, Wykonawca musi 
uzyskać akceptację Inwestora, udowadniając, że proponowane urządzenia spełniają 
wszystkie wymogi Specyfikacji Technicznej i wymienionych w niej norm oraz, że 
proponowani producenci są znanymi wytwórcami tych urządzeń i posiadają 
wystarczające doświadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowodnienia tego faktu, na 
żądanie Inwestora, Wykonawca może być zobowiązany do przedstawienia list 
referencyjnych producentów wskazanych urządzeń. 

1.7. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy i urządzenia 
znajdujące się na placu budowy Wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt. 

1.8. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą 

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 
przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne 
specyfikacją techniczną. Dane określone w specyfikacji technicznej powinny być 
uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału.  Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli 
przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość 
budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez 
Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.9. Zabezpieczenie  placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi 
ujętymi w  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego   projekcie   organizacji   placu  
zaplecza i robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, 
oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu 
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budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za 
przedmiot umowy. 

1.10. Ochrona  środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

− zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

− przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
− przekroczeniem norm hałasu, 
− możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 
przepisami ochrony    środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe 
i gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 

1.11. Ochrona przeciwpo żarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach 
socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12. Materiały  szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego 
oddziaływania- materiału na środowisko. 

1.13. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za 
urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w 
zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz 
właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 
Zamawiającego. 

1.14. Ograniczenia obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku 
przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 
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1.15. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

1.15.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych nale ży przestrzega ć zaleceń 
zawartych w  n/w rozporz ądzeniach, a w szczególno ści: 

− Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn.19 
marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze 
przenośników (Dz.U.nM3,poz51 

− Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn. 20 
marca 1954r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi 
(Dz.U. Nr 15, póz. 58) 

− Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn.15 
maja 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli 
z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. nr 
29, póz. 115, z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 4 lutego 1956 r. w sprawie 
bezpieczeństwa higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i 
odgrzybieniowych (Dz.U. Nr 5, póz. 25) 

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
dn. 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, 
póz. 93) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, 
póz. 844, z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
(Dz. U. Nr 80, póz. 912) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.10 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz. U. Nr 26, póz. 313, z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, póz. 
470) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, 
póz. 1263) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10. 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, póz. 
1596) 

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

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.12 
marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego 
(Dz. U. Nr 49, póz. 414) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 31 
marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. Nr 80, póz. 725) 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, póz. 1256) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.10 
kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów 
bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 91, póz. 858) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu 
prac wzbronionych młodocianym (Dz.U. Nr 80, poz.500, z późniejszymi 
zmianami) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 10 września 1996 r. w sprawie wykazu 
prac 
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, 
póz. 545, z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz sposobu ich 
dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze 
wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, póz. 744) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu 
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych (DZ. U. Nr 79, póz. 849, z późniejszymi zmianami)  

1.15.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych nale ży przestrzega ć zaleceń 
zawartych w w/w rozporz ądzeniach, a w szczególno ści: 

a) Obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej 
specjalności budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami bhp i wytycznymi udzielonymi przez 
przełożonego ma brygadzista. 

b) Należy zatrudniać pracowników, posiadających kwalifikacje odpowiednie do 
danego stanowiska pracy, dopuszczonych do określonej pracy orzeczeniem 
lekarskim, po wstępnym przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

c) Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z 
programem pracy i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania oraz 
wyposażenia w odpowiednią odzież roboczą i ochronną, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy i inne osoby, 
przebywające na terenie budowy, narażone na urazy mechaniczne, wibracje, 
porażenie prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia itp. szkodliwe 
czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą, powinni być zaopatrzeni 
w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ochronny powinien posiadać stosowne 
atesty i instrukcje użytkowania, przechowywania i konserwacji. 

d) Na budowie winna znajdować się przenośna apteczka. 
e) Na budowie w widocznym miejscu powinien być wywieszony wykaz adresów 
      i telefonów najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej i najbliższego 

posterunku policji, a także informacja o najbliższym punkcie telefonicznym. 
f) Teren, na którym prowadzone będą prace należy ogrodzić i oznakować, 

wysokość ogrodzenia -1,5m. Każdorazowo wyznaczać miejsca postojowe 
pojazdów mechanicznych. 

g) Miejsca pracy, drogi na placu, dojścia i dojazdy powinny być w czasie 
wykonywania robót oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami (przy 
niedostatkach światła dziennego w nocy i o zmroku - oświetlenie sztuczne). 
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Punkty świetlne na terenie powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
odczytanie tablic oraz znaków ostrzegawczych i sygnalizacyjnych. 

h) Prowadzić roboty tak, aby przesuwanie jednego elementu nie wywoływało 
nieprzewidzianego spadania, zsuwania się lub zawalenia się innego. 

i) W czasie prac na górnej kondygnacji przebywanie ludzi na niższych 
kondygnacjach budynku jest zabronione. 

j) Strefę lub miejsca niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. 
przez spadające z góry przedmioty lub materiały, należy oznakować i ogrodzić 
poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie 
może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub 
materiały ale nie mniej niż 6 m. Daszki ochronne powinny znajdować się na 
wysokości min. 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła 
zagrożenia. Pokrycie powinno być odporne na przebicie przez spadające 
przedmioty. Wymagany wysięg daszku -1 m poza szerokość przejścia lub 
przejazdu. 

k) Używanie daszków jako rusztowań lub miejsc składowania materiałów jest 
zabronione. Przejścia i miejsca niebezpieczne winny być odpowiednio 
oznakowane i oświetlone. 

l) Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m, stanowiska pracy oraz 
przejścia należy zabezpieczyć barierą, składającą się z deski krawężnikowej o 
wysokości 0,15m i poręczy ochronnej, umieszczonej na wysokości 1,10 m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy 

      deską krawężnikową a poręczą należy częściowo lub całkowicie wypełnić w 
sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Można 
wprowadzić inne rozwiązanie, równie skutecznie zabezpieczające przed 
upadkiem. 

m) Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do 
przewidzianego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Pomosty komunikacyjne powinny być zaopatrzone w sztywne poręcze na 
wysokości 1,1 m, poprzeczkę w połowie tej wysokości i bortnicę o wysokości 
0,15 m. Nachylenie pochylni dla przenoszenia ciężarów - do 10%. 

n) Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania 
materiałów. Miejsca te powinny być zorganizowane w sposób zapobiegający 
wywróceniu się, zsunięciu lub rozsunięciu składowanych materiałów i 
elementów. Gromadzenie materiałów na stropach, klatkach schodowych i 
innych konstrukcyjnych częściach budynku jest zabronione. Opieranie 
składowanych materiałów o płoty, słupy linii napowietrznych, budynki 
wznoszone - jest zabronione. 

      Odległości stosów składowanych materiałów winny wynosić nie mniej niż 0,75 
m od ogrodzeń i zabudowań, między stosami pozostawić przejścia min. 1,0 m. 
Miejsce składowania winno być wyrównane do poziomu. Materiały drobnicowe 
układać w stosy do 2,0 m wysokości (wysokość dostosować do rodzaju 
materiału), stosy materiałów w workach układać krzyżowo do 10 warstw. 
Układanie prefabrykatów -zgodnie z instrukcją producenta. Wyciąganie 
materiałów ze spodu stosów lub podkopywanie ich jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosów - wyłącznie przy pomocy drabin lub 
schodów 

o) Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, 
ziemi itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną 
kierowcy jest Zabronione Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany 
opuścić kabinę. Przewożenie osób na lub obok ładunku jest zabronione. 

p) Operatorzy maszyn budowlanych i pojazdów powinni posiadać stosowne 
uprawnienia do ich obsługi. Operatorom nie wolno opuszczać stanowiska pracy 
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w trakcie pracy urządzenia i bez zabezpieczenia go przed przesunięciem, 
upuszczeniem ładunku lub dostępem osób nieuprawnionych. Operator 
powinien zatrzymać urządzenie (wyłączyć dopływ energii) w przypadku 
stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawności maszyny (urządzenia). Zabrania 
się wznowienia pracy urządzeń bez naprawy i kontroli ich sprawności. Kontrola 
sprawności dotyczy również sprzętu nowego. Stosować sprzęt odpowiadający 
stosownym normom i posiadający właściwe atesty, nie powodować 
przeciążania elementów maszyn, lin, łańcuchów itp. Dopuszczalne obciążenia i 
udźwigi oznaczyć wyraźnie, w sposób trwały, w widocznych miejscach. 

q) W przypadku stosowania rusztowań, niezależnie od ich rodzaju, należy 
zapewnić konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, o 
odpowiednich płaszczyznach roboczych, zapewnić bezpieczną komunikację 
pionową i poziomą, swobodny dostęp do miejsc pracy, a także wygodny 
sposób prowadzenia prac. Montaż i demontaż powierzyć osobom odpowiednio 
przeszkolonym, pracownicy powinni być odpowiednio zabezpieczeni pasami 
ochronnymi z linką, umocowaną na elementach niestwarzających możliwości 
oderwania się (np. na stałych elementach rusztowania). 

      Montaż rusztowań przy odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy 
dobrym oświetleniu, przy wyznaczeniu i zabezpieczeniu strefy zagrożenia. 
Rusztowania odpowiednio sprawdzać, stojaki w miejscach narażonych na 
uderzenia zabezpieczyć odbojnicami, w miejscach przejść i przejazdów 
wykonać daszki ochronne. Elementy metalowe uziemić. 

r) Prowadzenie robót, jeżeli istnieje możliwość obalenia części konstrukcji przez 
wiatr, jest zabroniona. Nie prowadzić robót w czasie burzy i przy wietrze 
przekraczającym 10 m/sek. Na czas złej pogody zabezpieczyć maszyny, 
urządzenia i wznoszone konstrukcje. Usunąć ludzi i sprzęt ze stref 
zagrożonych. 

s) Na budowie należy zapewnić możliwość przygotowania napojów, przebrania 
się pracowników i udostępnić toaletę. Wodę do picia należy dostarczać w ilości 
20 l/osobę (do celów higieniczno-sanitarnych). 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.16. Obiekty s ąsiaduj ące z placem budowy: 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób, który nie będzie 
kolidował i zakłócał normalnego trybu pracy na terenie działek sąsiednich. Wykonawca 
zobowiązany jest utrzymywać teren budowy w stanie niezakłócającym ruchu na 
przyległym terenie i na drogach dojazdowych. 

1.17. Zaplecze placu budowy: 

Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie zaplecze socjalne dla swoich 
pracowników, zlokalizowane w miejscu niekolidującym z tokiem prowadzonych robót. 
Zaplecze to powinno być wykonane i utrzymywane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności z §§ 52 do 61 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. 
U. Nr 13, póz. 93) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 



BU-MAR Usługi Projektowo – Budowlane 
ul. Mickiewicza 18/3, 28 – 200 Staszów 

tel.  15-864-14198 

       600 42 84 06 

 Nr str.  

Boisko sportowe wraz z remontem ogrodzenia i 
utwardzeniem ciągów pieszych w Sufczycach 

 

marek_burza@wp.pl 

 

9 

   Staszów                             

Nr 129, póz. 844, z późniejszymi zmianami) a także z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 26 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 

1.18. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do 
momentu odbioru ostatecznego. 

1.19. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Podczas realizacji inwestycji, będącej przedmiotem niniejszej specyfikacji, Wykonawca 
jest zobowiązany do przestrzegania Polskich Norm (a w szczególności wymienionych 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.06.1994 
r. w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, 
gospodarki przestrzennej, komunalnej oraz geodezji i kartografii, Dz. U. Nr 84, 
poz.387, zmiana Dz. U. z 1995 r. Nr 45, póz. 235, Dz. U. z r. 1999, Nr 22, póz. 209 
oraz Dz. U. z r.2001, Nr 38, póz. 456) i Norm Branżowych, przepisów obowiązujących 
w Polsce oraz działać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz etyki zawodowej. W 
niniejszej Specyfikacji Technicznej przedstawiono wykaz ważniejszych Polskich Norm 
i Norm Branżowych. Fakt nie wymienienia z tytułu jakiegokolwiek dokumentu (normy, 
zarządzenia, rozporządzenia itp.) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego 
stosowania. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych stosować należy zalecenia następujących 
ustaw i rozporządzeń: 

− Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, póz. 
1126, z późniejszymi zmianami) 

− Kodeks pracy - ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr21, póz. 94 
z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy - z dn. 6 marca 1981 r. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 12, póz. 1362 z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o ochronie przeciwpożarowej - z dn. 24.08 1991 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, póz. 1229 z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o badaniach certyfikacji - z dn. 3 kwietnia1993 r. (Dz. U. Nr55, póz. 
250, z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o dozorze technicznym - z dn. 21 grudnia 2000 r.(Dz. U. Nr 122, póz. 
1321, z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o odpadach - z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.628, z 
późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw - z dn. 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 
100, póz. 1085,z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o systemie oceny zgodności z dn.30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 166, 
póz. 1360, z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o normalizacji - z dn. 12 września 2002 r. (Dz. U. Nr 169,poz. 1386) 
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− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.21 
Iutego1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. Nr 25, póz. 133) 

− Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dn. 24 września 
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. Nr126.poz.839) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 
urządzeń technicznych podlegają- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 
16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, póz. 1021, z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 16 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać 
zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania 
materiałów trujących lub żrących (Dz. U. Nr 63, póz. 572) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 
1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i 
magnetycznych (Dz. U. Nr 45, póz. 454, z późniejszymi zmianami) 

1.20. Równowa żność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i 
przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez 
Zamawiającego. 

1.21. Wymagania materiałowe 

Oprócz zgodności z normami, wszystkie zastosowane materiały i towary muszą być 
stosowane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostały wyprodukowane przez 
Producenta, zaś wykonawstwo winno być staranne i odpowiadać zasadom sztuki 
budowlanej. W przypadku braku norm, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia 
Inżynierowi Kontraktu swoje własne katalogi lub katalogi dostawców. 
Wszystkie materiały wykorzystywane do realizacji robót powinny być fabrycznie nowe. 
Za wszystkie wbudowane materiały odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
Przepisy związane: 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 
1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanej sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, 
póz. 637)  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 
1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych (Dz. u. Nr 107, póz. 679, z późniejszymi 
zmianami) 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r., w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów ich 
oznaczania znakowaniem CE(Dz. U. Nr 209, póz. 1779) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002 r. w sprawie 
rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. 
U. Nr 191, póz. 1595) 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od 
takich wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania 
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla 
robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o 
swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału lub w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji i warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji i w terminie przewidzianym 
umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny 
koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i dojazdach do budowy. 
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5. WYKONYWANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
prawidłowość. 

5.2. Współpraca Zamawiaj ącego i Wykonawcy 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 
dokumentacji i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli 
wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola i zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
oraz jakość materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji, specyfikacji robót oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Minimalne 
wymagania, co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych. 
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe 
lub inne procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
− certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub Aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. 
W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane^ każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób 
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jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wszystkie w/w dokumenty należy przedstawić zamawiającemu. 

6.3. Dokumenty budowy 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy powinny być przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Dokument budowy takie jak: protokół przekazania palcu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 
ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń 
powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty 
budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót 

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

7.2. Opracowanie przedmiaru  

Opracowanie przedmiaru winno składać się z: 
− Karty tytułowej, 
− Spisu działów przedmiaru robót, 
− Tabeli przedmiaru robót. 

7.3. Karta tytułowa  

Karta tytułowa powinna zawierać: 
− Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 
− W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia nazwy i   kody grup, klas, kategorii robót  
− Adres obiektu budowlanego 
− Nazwę i adres zamawiającego 
− Datę opracowania 

7.4. Spis działów 

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika 
Zamówień. W przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem 
działów należy objąć dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa 
robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla 
wszystkich obiektów. 

7.5. Tabele przedmiaru 

Tabela przedmiaru  powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
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podstawowym. 
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale 
nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich 
odrębnego rozliczania. 

7.6. Pozycje przedmiaru 

Dla każdej pozycji przedmiaru robót  należy podać następujące informacje: 
− numer pozycji przedmiaru,  
− kod pozycji przedmiaru, 
− numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru, 
− nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji    

          przedmiarowej, 
− jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,                        
− ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.  

Ilość jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie 
rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami 
podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

7.7. Obmiar robót 

Obmiar przedmiaru powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy 
sporządzaniu przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 

a. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiór częściowy 
c. odbiór końcowy 
d. odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korek i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
Gotowość zgłasza Wykonawca powiadamiając pisemnie Zamawiającego. Odbiór 
powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od 
daty powiadamia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją, 
specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia 
odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub 
podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach 
umownych. 
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8.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, 
obiektu lub budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. 
Odbioru dokonuje Zamawiający. 

8.4. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę  z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór 
końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i str. 9 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w 
poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań 
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. 
Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 
końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:        

− deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnych  

          z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 
− karty gwarancyjne urządzeń. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór 
pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 
uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w dokumentacji i specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

− Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych  
ST - 1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych przy realizacji boiska sportowego wraz z remontem 
ogrodzenia i utwardzeniem ciągów pieszych w Sufczycach. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe jak: 
− demontaż istniejącego budynku gospodarczego.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, 
wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz 
określeniami podanymi w ST -0 „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne" 
.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją projektową i ST. 
Zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 07.07.1994 „Prawo budowlane” rozbiórka w/w 
obiektów nie wymaga pozwolenia na rozbiórkę.  
Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zgłosi ten fakt organowi, który wydał 
pozwolenie na budowę 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót 
(zgodnie z art. 31 ust.2., art.84. ust.1., art. 85 a. ust. 1., art.85 b. Prawa budowlanego). 
Jeżeli rozbiórka będzie ujęta w decyzji pozwolenia na budowę całej inwestycji, 
wówczas rozpoczęcie robót dotyczyć będzie całego zamierzenia budowlanego na 
podstawie wydanej decyzji pozwolenia na budowę. 
Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających 
się do wykorzystania. 
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 
Inżynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę 
w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania kontraktu.  

 

2. MATERIAŁY  
Materiały nie występują. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - 0 “Wymagania 
ogólne”. 
Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych należy użyć następującego sprzętu: 

− sprzęt do robót ręcznych 
− nożyce mechaniczne 

Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Kierownika 
budowy 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogólne". 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki 
transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości 
transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy 
dotyczącej dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
Materiał z rozbiórki należy przewozić na miejsce zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru lub do zakładu utylizacji. 
Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie takich środków 
transportu, jak: 

− samochód skrzyniowy  
− ciągnik kołowy 
− przyczepa dłużycowa 
− przyczepa skrzyniowa 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu  mechanicznego lub 
ręcznie w sposób określony przez Kierownika Budowy. Materiał uzyskany z rozbiórki 
załadować na samochody samowyładowcze i odwieść na miejsce wskazane przez 
Nadzoru lub do zakładu utylizacji. 
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się 
odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej 
występujące zagrożenia to:  

− podrażnienia błon śluzowych  
− uszkodzenia głowy 
− upadek z wysokości 
− uszkodzenia rąk i nóg 

5.2. Czynno ści przed rozpocz ęciem pracy 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 
− przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, 

narzędzi i odpadów 
− zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 
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− przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. 
okulary, maski, ochronniki słuchu, itp. 

− zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 
− zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania 

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac y 

Nie wolno: 
− ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone 

normy 
− obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
− zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 
− prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części 

konstrukcji obiektu przez wiatr 
− prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach 

atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy 
prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać) 

− prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach 
przebywają ludzie 

− gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu 

− Roboty rozbiórkowe należy: 
− prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub 

zwalanie, 
− prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, 

oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

− elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, 
przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i 
stali 

− elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 
− znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 
− Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe 

lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub 
wypadaniem gruzu. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
− używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, 

prawidłowo oprawionych 
− utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do 

rozbiórki konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej  
− w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 

pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne.  
− w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 

5.4. Zasady post ępowania w sytuacjach awaryjnych 

− bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 
− o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 
− w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy 

zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową  
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− każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a 
stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 

 

5.5. Organizacja robót 

Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i 
rozbiórkowe. 

5.6. Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - 
Rozdział 18.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1.    Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar 
robót. 
Jednostka obmiarowa dla zieleni : 1 m3. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne”, pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podają ST-0„Wymagania ogólne”. Płatność należy 
przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z 
obmiarem po odbiorze robót i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.  
Cena jednostkowa obejmuje: 

− przygotowanie i zabezpieczenie robót 
− rozbiórka konstrukcji betonowych, żelbetowych, murowanych i dachowych 
− demontaż instalacji i urządzeń  
− zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na 

wskazane przez Inżyniera miejsce na  odległość do 15 km, 
− oczyszczenie i zabezpieczenie urządzeń przeznaczonych do ponownego 

wykorzystania  
− transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz 

obiektów, 
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− niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z 
rozbiórki, 

− składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, 
segregowanie, pryzmowanie lub układanie w stosy 

− załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania 
(wybrane przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania 

− zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 
− koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki, 
− utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 
− wypełnienie miejsc po zlikwidowanych fundamentach gruntem piaszczystym 
− wyrównanie i uporządkowanie terenu prowadzenia robót 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
− PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity 
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

− Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 
Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r. 

− Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
− Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. Zmianami 
− Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik  do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych  

ST - 1  ROBOTY POMIAROWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót pomiarowych związanych z budową boiska 
sportowego wraz z remontem ogrodzenia i utwardzeniem ciągów pieszych w 
Sufczycach 

1.2. Zakres stosowania SST  

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak 

w pkt 1.1. 

1.3. Zakres  robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
pomiarowych niezbędnych dla wykonania boiska. 
Ilość robót do wykonania: 
� Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych  
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1.4. Określenia podstawowe 

Geodezyjna osnowa realizacyjna – osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), 
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów boiska w terenie oraz 
geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń. Osnowa ta powinna służyć do 
pomiarów kontrolnych oraz pomiarów powykonawczych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Materiały do robót pomiarowych  

Do utrwalenia punktów wysokościowych można stosować:  

– paliki drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
– rurki metalowe o długości około 0,5 m, 
– paliki drewniane o średnicy od 5 do 8 cm i długości od 0,3 do 0,5 m. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne  wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót pomiarowych  

Do wykonania robót pomiarowych należy użyć następującego sprzętu: 
– niwelator, dalmierz, 
– tyczki, łaty, taśmy stalowe i szpilki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne  wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały do robót pomiarowych można przewozić dowolnym środkiem 
transportu pod warunkiem stosowania ogólnie obowiązujących przepisów o 
przewozie ładunków. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Wykonanie robót pomiarowych 

Wykonawca powinien wytyczyć miejsce wykonywania robót zgodnie z projektem 
budowlanym przekazanym przez Zamawiającego. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych boiska ogrodzenia lub reperów roboczych. 
Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, 
że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inżyniera. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, 
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera 
oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych elementów w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne wysokościowe 
punktów charakterystycznych wykonywanych obiektów należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić poprzez kontrolę wysokości 
wyznaczonych punktów narożnych boiska. Dopuszczalne odchylenia od podanych w 
dokumentacji projektowej nie mogą przekroczyć podanych w pkt 5.2. 

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe dla wykonanych robót przygotowawczych podano w pkt 1.3. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót  

Roboty przygotowawcze uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 1.3. 
Cena 1 ha wykonanych robót pomiarowych obejmuje: 
– roboty przygotowawcze, 
– wyznaczenie punktów charakterystycznych sytuacyjnie i wysokościowo, 
– zastabilizowanie punktów wysokościowych, 
– kontrolę wykonanych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. nr 30, 
poz. 163 z późniejszymi zmianami) 

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979 
4. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979 
5. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983 
 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych  
ST - 3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z boiska 
sportowego wraz z remontem ogrodzenia i utwardzeniem ciągów pieszych w 
Sufczycach 

1.2.  Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w 
pkt 1.1. 

1.3.  Zakres  robót obj ętych SST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
przygotowawczych niezbędnych dla wykonania boiska: 
– roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, a po zakończeniu 
robót wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 
– ścinanie drzew z karczowaniem pni, z odcięciem gałęzi i pocięciem pnia na 
odcinki o długości do 1 m, 
– wywiezienie materiałów z wycinki w miejsce wskazane przez Inwestora, 
– zasypanie dołów po wykarczowanych drzewach dowiezionym gruntem z 
zagęszczeniem, 
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– zebranie istniejącej darni na głębokość 5 cm i odwiezienie w miejsce wskazane 
przez Inwestora. 
Ilość robót do wykonania – wg przedmiaru robót. 

1.4.  Określenia podstawowe  

Geodezyjna osnowa realizacyjna – osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), 
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów boiska w terenie oraz 
geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń. Osnowa ta powinna służyć do 
pomiarów kontrolnych oraz pomiarów powykonawczych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2.  Materiały do robót pomiarowych 

Do utrwalenia punktów wysokościowych można stosować:  
– paliki drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
– rurki metalowe o długości około 0,5 m, 
– paliki drewniane o średnicy od 5 do 8 cm i długości od 0,3 do 0,5 m. 

2.3.  Materiały uzyskane 

W wyniku usunięcia drzew oraz ziemi urodzajnej powstaną materiały do usunięcia z 
terenu budowy – materiały z wycinki drzew oraz darń. Jeżeli Inwestor nie wskaże 
miejsca składowania uzyskanych materiałów, Wykonawca jest obowiązany usunąć je z 
budowy i zagospodarować na własny koszt zgodnie z przepisami o odpadach. 

3.   SPRZĘT 

3.1.  Ogólne  wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót pomiarowych  

Do wykonania robót pomiarowych należy użyć następującego sprzętu: 
– niwelator, dalmierz, 
– tyczki, łaty, taśmy stalowe i szpilki. 

3.3.  Sprzęt do wykonania wycinki drzew 

Do wykonania wycinki drzew należy użyć następującego sprzętu: 
– piły mechaniczne, 
– koparka do karczowania pni, 
– koparko-ładowarka lub ładowarka – do załadunku materiałów na środki 
transportowe, 
– samochody skrzyniowe do wywiezienia materiałów z terenu budowy. 
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3.4.  Sprzęt do usuni ęcia ziemi urodzajnej 

Do usunięcia ziemi urodzajnej należy użyć następującego sprzętu: 
– równiarka lub spycharka – do usunięcia ziemi, 
– koparka, koparko-ładowarka lub ładowarka – do załadunku urobku na środki 
transportowe, 
– samochody wywrotki – do wywiezienia urobku z terenu budowy. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2.  Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu pod warunkiem stosowania 
ogólnie obowiązujących przepisów o przewozie ładunków. Samochody przewożące 
materiały powinny posiadać plandeki zabezpieczające trasę przewozu przed 
zapyleniem i zanieczyszczeniem. 

5.  WYKONANIE  ROBÓT 

5.1.  Ogólne  zasady  wykonania  robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.  Wykonanie  robót  pomiarowych  

Wykonawca powinien wytyczyć miejsce wykonywania robót zgodnie z projektem 
budowlanym przekazanym przez Zamawiającego. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych boiska ogrodzenia lub reperów roboczych. 
Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, 
że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inżyniera. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych elementów w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5cm. Rzędne wysokościowe 
punktów charakterystycznych wykonywanych obiektów należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej. 
Inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i przedstawić do odbioru ostatecznego robót. 

5.3.  Wykonanie  wycinki  drzew  

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie 
drzew, pocięcie dłużyc na odcinki nie dłuższe niż 1 m, wywiezienie uzyskanych 
materiałów poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów powstałych po 
wykarczowaniu dowiezionym gruntem wraz z zagęszczeniem. 
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Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez  
Zamawiającego. 
Doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy 
nasypów i zagęścić zgodnie z SST „Roboty ziemne”. 

5.4.  Wykonanie  usuni ęcia  warstwy  ziemi  urodzajnej  

Wykonawca powinien przystąpić do zdejmowania ziemi urodzajnej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem robót związanych z robotami ziemnymi 
oraz odwodnieniem. Wcześniejsze wykonanie robót jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
Przygotowane wcześniej paliki lub szpilki do wyznaczenia terenu boiska należy 
ustawiać w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarki. 
Warstwę humusu należy zdjąć z całej powierzchni przeznaczonej pod boisko. Grubość 
zdejmowanej warstwy humusu wynosi średnio 15cm. 
Zdjęty humus należy załadować na środki transportu i odwieźć poza plac budowy oraz 
zagospodarować. Jeżeli Inżynier podejmie taką decyzję, Wykonawca zostawi część 
humusu na miejscu robót w celu rozplantowania wokół boiska. 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2.  Badania  i pomiary w czasie wykonywania robót  

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić poprzez kontrolę wysokości 
wyznaczonych punktów narożnych boiska. Dopuszczalne odchylenia od podanych w 
dokumentacji projektowej nie mogą przekroczyć podanych w pkt 5.2. 
Sprawdzenie jakości robót związanych z wycinką drzew polega na wizualnej ocenie 
kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania 
określone w SST „Roboty ziemne”. 
Sprawdzenie prawidłowości robót związanych ze zdjęciem i wywiezieniem humusu 
polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót. 

7.  OBMIAR  ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Jednostka  obmiarowa  

Jednostki obmiarowe dla wykonanych robót przygotowawczych podano w przedmiarze 
robót. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne  zasady  odbioru  robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2.  Odbiór  robót   



BU-MAR Usługi Projektowo – Budowlane 
ul. Mickiewicza 18/3, 28 – 200 Staszów 

tel.  15-864-14198 

       600 42 84 06 

 Nr str.  

Boisko sportowe wraz z remontem ogrodzenia i 
utwardzeniem ciągów pieszych w Sufczycach 

 

marek_burza@wp.pl 

 

27 

   Staszów                             

Roboty przygotowawcze 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 dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki  obmiarowej  

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według przedmiaru 
robót. 
Cena 1 ha wykonanych robót pomiarowych obejmuje: 
– roboty przygotowawcze, 
– wyznaczenie punktów charakterystycznych sytuacyjnie i wysokościowo, 
– zastabilizowanie punktów wysokościowych, 
– kontrolę wykonanych robót, 
– wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót. 
Cena wykonania 1szt wycinki drzew i karczowania pni obejmuje: 
– roboty przygotowawcze, 
– wyznaczenie drzew do wycinki wg wskazań Inwestora, 
– mechaniczne ścięcie drzew, odcięcie gałęzi, pocięcie dłużyc na odcinki o 
długości do 1m, 
– karczowanie pni i korzeni, 
– przygotowanie uzyskanych materiałów do wywiezienia. 
Cena wykonania 1 mp wywiezienia materiałów z wycinki obejmuje: 
– załadunek i wywiezienie materiałów z wycinki w miejsce wskazane przez 
Inwestora, 
– uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
Cena wykonania 1 m3 zasypania dołów po karczowaniu drzew obejmuje: 
– dostarczenie gruntu zagęszczalnego, 
– zasypanie dołów z zagęszczeniem,  
– sprawdzenie zagęszczenia wg SST D-02 „Roboty ziemne”. 
Cena wykonania 1 m3 usunięcia darni obejmuje: 
– roboty przygotowawcze, 
– zdjęcie wierzchniej warstwy darni na wymaganą grubość, 
– przemieszczenie zdjętej darni na odległość do 30 m i jego zhałdowanie, 
– załadunek darni na środki transportu,  
– wywiezienie darni na miejsce wskazane przez Inwestora. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. nr 30, 
poz. 163 z późniejszymi zmianami) 

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979 
4. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979 
5. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983 
6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych  

ST - 4 ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWIORB  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przewidzianych do wykonania przy realizacji prac  związanych z budową boiska 
sportowego wraz z remontem ogrodzenia i utwardzeniem ciągów pieszych w 
Sufczycach. 

1.2. Zakres stosowania STWIORB  

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i 
realizacji robót omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych STWIORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót i 
obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i nasypów.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z 
gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  

1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu -różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  

1.4.3.  Nasyp niski -nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.4. Wykop płytki -wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.5. Ukop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie 
pasa robót drogowych.  

1.4.6. Dokop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoSone poza 
pasem robót drogowych.  

1.4.7. Odkład -miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy 
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.  

1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu -wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru:  

 

 
gdzie:  
Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-
77/8931-12 , (Mg/m3),  

Pds -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, zgodnie z PN-B04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu 
w robotach ziemnych, (Mg/m3).  
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1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości -wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru:  

 
gdzie:  
d60 -średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),  

d10 -średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).  

1.4.10. Wskaźnik odkształcenia gruntu -wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru:  

 
gdzie:  
E1 -moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąSeniu badanej 
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,  
E2 -moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąSeniu badanej 
warstwy zgodnie z PN-S02205:1998.  

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne” pkt 
1.5.  

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY)   

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

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

2.2. Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do 
budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.  
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę 
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 
objętych umową, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w STWIORB D-
02.03.01 pkt 2.4, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie 
terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy.  
Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

3. SPRZĘT  
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3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych   

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:  

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.),  

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

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport gruntów  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału).  

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

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

5.2. Dokładno ść wykonania wykopów i nasypów   

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 
powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych 
robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cmi -3 cm.  
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć 
wyraźnych załamań w planie.  
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp 
nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3metrową, albo powinny być 
spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni skarpy.  
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 
pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i 
STWIORB.  

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego 
warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
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gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych  

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót  
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkt. 
6 STWIORB.  

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje 
tablica 1.  

Tab. 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
LP Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 
2 Pomiar szerokości dna rowów 
3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu  

ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni korpusu 
6 Pomiar równości skarp 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o 
długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 100 m na 
prostych, w punktach głównych łuku, 
oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwości 

7 Pomiar spadku podłużnego 
powierzchni korpusu lub dna rowu 

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

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

 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego  
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Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 10 cm..  

6.3.3. Rzędne korony korpusu ziemnego  
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o 
więcej niż -3 cm lub +1 cm.  

6.3.4. Pochylenie skarp  
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  

 
6.3.5. Równość korony korpusu  

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 
przekraczać 3 cm.  

6.3.6. Równość skarp  
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.  

6.3.7. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu  
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez 
pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do 
rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.  

6.3.8. Zagęszczenie gruntu  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być  
z wymaganiami STWiORB „ pkt 5.2, w przypadku gruntów dla których nie można 
określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z 
normą PN-S-02205:1998.  

6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt.  

 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 
5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń 
za obniżoną jakość.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Obmiar robót ziemnych  

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych zgodnie 
z kosztorysem ofertowym.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8.  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
STWIORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w STWIORB pkt 9.   

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy   

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

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

10.2. Inne dokumenty  

1. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, 
Warszawa 1998.  

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 
1997.  

3. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 
Warszawa 2002. 

 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych  
ST- 5 –  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  STWiORB 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi   dokument przetargowy       i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  jak w t.1.1. 

1.3. Zakres  robót obj ętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej   
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1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony 
do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z 
betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od 
chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i 
długością nie większą niż 1,0 m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i 
odprowadzające wodę. 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w 
celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [9] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [9] pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania 

 1.  odmiana: 
•  kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy 

ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
2.     barwa: 

•  kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
3.     wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta   
4.     wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

• długość: od 140 mm do 280 mm, 
• szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
• grubość:    60mm lub 80 mm   
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 Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki 
spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez 
konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] 
do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą 
w warunkach mrozu  

  

Lp. Cecha Załącznik 
normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary     

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm 
od zadeklarowanych 
wymiarów kostki, 
grubości 

< 100 mm 
≥ 100 mm 

C Długoś
ć 

  
  

± 2 
± 3 

Szeroko
ść 
  
  

± 2 
± 3 

Gruboś
ć 
  
  

± 3 
± 4 

Różnica 
pomiędzy 
dwoma 
pomiarami 
grubości, tej 
samej kostki, 
powinna być 
≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary 
kostki 
> 300 mm), przy długości 
pomiarowej 

300 mm 
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                      wklęsłość 

  
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających 
(wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 
≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy 
wynik < 1,5 kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 
MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i 
nie powinien wykazywać obciążenia 
niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są 
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg G i H Pomiar wykonany na tarczy 
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szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – 

badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H mormy – 

badanie 
alternatywne 

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 
mm2  

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania 
wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna 
mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne 

3.2 
  
  
  
  

3.3 

Tekstura 
  
  
  
  
Zabarwienie (barwiona może 
być warstwa ścieralna lub 
cały element) 
  

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej 
teksturze – producent powinien opisać rodzaj 
tekstury, 
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny 
być porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną przez odbiorcę, 
c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury 
lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwościach 
surowców i zmianach warunków twardnienia 
nie są uważane za istotne 

         
   

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie 
czynników atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów 
(m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może 
odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn 
cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-
glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 

  
2.2.3. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypk ę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  

a)    na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
• mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 

wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku 
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spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom  PN-88/B-32250 [5], 

b)     do wypełniania spoin  
• piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113  [4] gatunku 2 lub 3, 
• piasek łamany (0,075�2) mm wg PN-B-11112  [3], 

2.4. Kraw ężniki , obrze ża i ścieki 

a. krawężniki betonowe  
b. obrzeża betonowe   

2.5.  Materiały do podbudowy uło żonej pod nawierzchni ą z betonowej kostki 
brukowej 

• pod chodniki 10cm pospółki  
• pod wjazd 20cm  tłucznia 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a. ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b. mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek),   

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i 
wykruszaniem naroży. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 
4. 

4.2. Transport  materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 
MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się i uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 5. 
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5.2. Podło że i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami   
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
obejmują: 

• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
• ułożenie kostek z ubiciem, 
• zasypka spoin piaskiem 
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
•  pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  

5.4. Podbudowa  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki 
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

  

5.5. Obramowanie nawierzchni  

 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania 
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego 
rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji 
krawężników lub obrzeży. 

5.6. Podsypka  

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3�5 cm, a wymagania dla 
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać - 1cm. 
 Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie 
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, 
lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą 
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone 
przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
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5.7. Układanie  nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1.  Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej 
samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru 
kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek 
powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może 
mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 
dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo 
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze 
musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają 
kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 
używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, 
mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby 
kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z 
tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce 
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym 
wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej 
należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 
walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 
kostki całe. 

5.7.3. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 
mm do 5mm. 
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W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 
spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a 
wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić  piaskiem.   

  

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można 
oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po 
upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do          
3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać 
do użytku. 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne” [9] pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [10] 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4 
3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 
wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 
[19]; D-08.05.00 [20] 

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 
roboczej: grubości, spadków 
i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości �1 
cm 

5 Badania  wykonywania  
nawierzchni  z 

kostki   

  a)     zgodność z 
dokumentacją projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

- 

  b)    położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

  c)     rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

  d)    równość w profilu 
podłużnym (wg BN-68/8931-04 

Jw. Nierówności do 8 mm 
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[8] łatą czterometrową) 
  e)     równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona 
łatą profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

  f)      spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

  g)    szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 
projektowanej do  �5 cm 

  h)    szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

  i)      sprawdzenie koloru 
kostek i desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
Inżyniera 

6.3. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano 
w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 
plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i 
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 
wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pkt 5.5 i 5.7.5 

  

7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej.   
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8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-      przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 
-      ewentualnie wykonanie podbudowy, 
-      ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
-      wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
-      ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  

9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST   „Wymagania ogólne” 
[9] pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
4. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 
5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 

10.2. Ogólne  specyfikacje techniczne  

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
10. D-04.01.01�04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
11. D-04.04.00�04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
12. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego 
13. D-04.05.00�04.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 
14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 
16. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 
17. D-08.01.01a Ustawianie krawężników betonowych 
18. D-08.01.02a Ustawianie krawężników kamiennych 
19. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 
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20. D-08.05.00 Scieki 
 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych  

ST- 6 – MONTAŻ OGRODZENIA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z  remontem ogrodzenia działki 

1.2. Zakres stosowania S TWiORB  

Niniejsza specyfikacja techniczna  będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB  

1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. od 4,0m do 6,0m 

1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkcji piłkochwytów za bramkami wys. od 4,0m do 
6,0m 

1.3.3. Wykonanie 1 bramy szer. ok. 3,0m 

1.3.4. Wykonanie 1 furtek ok. 1,0m  

1.4. Określenia podstawowe  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STO-  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Stosowane materiały  

Materiałami stosowanymi są: 
o siatka  
o panele, 
o rury stalowe, 
o kształtowniki, 
o beton. 

2.3. Elementy  ogrodzenia  

o brama  
o przęsła   
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o furtka  
o słupki 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO-  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08  
[12]. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w  
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z  
innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone  
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Monta ż ogrodzenia   

 Zgodnie z instrukcją  producenta  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie   ustawienia słupków i monta żu przęseł 

• słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu 
• przęsła  zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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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 PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

  
  1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
  4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
  6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
  7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych 

metodami nieniszczącymi 
  9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk 
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
12. PN-H-82200 Cynk 
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania 

cieplnego. Gatunki 
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
 
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne 
26. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
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wymagania 
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
31. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
34. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 

wymagania i badania 
35. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie 
zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 

na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i 
badania 

 
 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych  
ST-7 – INSTALACJE  OSIETLENIOWE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru oświetlenia boiska do koszykówki i siatkówki w Sufczycach. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie budowy oświetlenia zewnętrznego. 
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą:  
– trasowanie linii  
– wykopy pod rowy kablowe i słupy  
– układanie kabli zasilających  
– montaż słupów oświetleniowych i opraw  
– montaż i zasilanie rozdzielnicy oświetleniowej 

1.4. Określenia podstawowe  

– Słup oświetleniowy -konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, 
służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 8m  
– Oprawa oświetleniowa -urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie 
niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.  
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– Kabel -przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią..  
– Fundament -konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania 
masztu lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy.  
– Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa -ochrona części przewodzących 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  
– Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiedni 
polskimi normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

1.5. Ogólne  wymagania dotycz ące robót   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 
projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z 
art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  

2. MATERIAŁY   

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być 
wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego 
wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji, 
przy czym niniejsze wyszczególnienie nie jest ograniczające.  
Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności  
lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.  

2.2. Materiały stosowane przy układaniu kabli  

– Piasek  
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być, co najmniej gatunku „3”, 
odpowiadający wymaganiom BN-87/6774-04.  
– Folia  
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią 
kalandrową z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, 
odpowiadająca wymaganiom BN-68/6353-03.  
– Przepusty kablowe  
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 
sztucznych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 
elektrycznego.  
– Rury  
Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na 
działające na nie obciążenie. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone 
warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli.  
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu o średnicy wewnętrznej 
nie mniejszej niż 1,5 średnicy kabla. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym 
placu, w nie nasłonecznionych miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
– Kable  
Kable używane do wykonania oświetlenia zew. powinny spełniać wymagania norm PN-
93/E-90401, PN-76/E-90251 oraz PN-79/E-90250. Stosować kable zgodne z 
dokumentacją projektową. Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach 
pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych.  
– Źródła światła i oprawy  
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Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia 
stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305.Ze względu 
na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie 
oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie lamp sodowych. Oprawy powinny 
charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów 
eksploatacyjnych stosować  należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu 
zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i klasą 
ochronności I. Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być 
wykonane z materiałów nierdzewnych. Oprawy powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5oC i wilgotności względnej powietrza 
nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100.  
– Słupy  
Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Dla 
oświetlenia zew., należy stosować typowe słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane 
umożliwiające zawieszenie opraw na wysokości 8m. W dolnej części słupy powinny 
posiadać jedną wnękę zamykane drzwiczkami. Wnęka powinna być przystosowana do 
zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej podstawy 
bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw) i cztery lub 
pięć zacisków do podłączenia żył kabla o przekroju do 50 mm2. Elementy powinny być 
proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w dokumentacji projektowej i 
PN-90/B-03200. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące 
nie powinny mieć podniesionych krawędzi. Składowanie słupów oświetleniowych na 
placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z 
zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.  
– Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa  
Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz 
cztery lub pięć zacisków przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju 
do 50 mm2.  

3. Sprzęt  

Wykonawca przystępując do wykonania oświetlenia zew. winien się wykazać 
możliwością  
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:  

4. TRANSPORT  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu:  
– samochód skrzyniowy do 5t  
– samochód dostawczy do 0,9t  
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone  
przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych.  

5.2. Roboty ziemne  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek  
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sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz 
oceny warunków gruntowych.  
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.  
Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny pod z dokumentacją projektową, ST lub  
wskazaniami Inżyniera.  
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu.  
Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.  
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.  
Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, 
korzeni, odpadków).  
Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami  
ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12.  
Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń 
kabla.  
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w 
pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Inżyniera.  

5.3. Układanie kabli  

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne.  
Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125.  
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie,  
skręcanie, rozciąganie itp.  
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC.  
Kabel należy zginać jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być  
możliwie duży, jednak nie mniejszy od 20-krotnej średnicy zewnętrznej kabla lub 
podanego w instrukcji wytwórcy.  
Bezpośrednio w gruncie kable na napięcie 1kV należy układać na głębokości 0,7 m z 
dokładnością ± 5 cm na warstwie piasku o grubości 10cm z przykryciem również10 cm 
warstwą  
piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15cm.  
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 
25cm nad kablem, należy układać folię szerokości takiej, aby krawędzie folii sięgały, co 
najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niż 20cm.  
Grubość folii powinna wynosić, co najmniej 0,5mm.  
Kolor folii:  
– niebieski dla kabli 1kV  
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel należy 
układać  
w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się  
do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.  
W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się  
wykonanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po 
jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu.  
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki 
identyfikacyjne.  
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Zaleca się przy wprowadzeniu kabli do przepustów kablowych, muf kablowych 
pozostawienie około 4-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla.  

5.4. Monta ż słupów  

Słupy należy ustawiać ręcznie lub dźwigiem. Spód słupa powinien opierać się na 
warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubości min. 10 cm lub na płycie 
chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7cm.  
Głębokość posadowienia słupa należy wykonać według dokumentacji projektowej.  
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 
wysokości słupa.  
Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy 
jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być 
położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.  

5.5. Monta ż opraw  

Montaż opraw należy wykonywać przed montażem słupa.  
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej 
działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy).  
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do 
słupów i wysięgników.  
Należy stosować przewody typu YDY o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o 
przekroju żyły 2.5 mm2.  
Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw.  
Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po dwa przewody.  
Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany 
przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i 
ustawieniu ich w położenie pracy.  
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia 
pod pływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.  

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora żeniowej  

System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej, do 
czasu ukazania się nowych przepisów, może być stosowany jako zerowanie lub 
uziemienie ochronne.  
Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci 
zasilającej szafę oświetleniową, oraz od warunków technicznych przyłączenia 
wydanych przez zakład energetyczny.  

5.7. Zerowanie   

Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym 
przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach 
zakłóceniowych odłączenie zasilania.  
Dodatkowo przy szafie oświetleniowej, na końcu linii oświetleniowej i na końcu 
każdego odgałęzienia o długości większej niż 200 m, należy wykonać uziomy, których 
rezystancja nie może przekraczać 5 omów.  
Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego z użyciem prętów stalowych A 20mm, nie 
krótszych niż 2,5 m, połączonych bednarką ocynkowaną 25 x 4mm.  
Uziom z zaciskami zerowymi znajdującymi się w szafie oświetleniowej i latarniach, 
należy łączyć przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju 
uziomu poziomego.  
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5.8. Uziemienie   

Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w 
sposób powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych. 
Zaleca się  
wykonywanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem oświetleniowym, 
bednarkę ocynkowaną 25 x 4 mm, która następnie powinna być wprowadzona do wnęk 
latarń, masztów i szafy oświetleniowej i połączona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te 
mogą spełniać  
również rolę zacisków probierczych.  
Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie.  
Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niż 0,6 m i powinna być zasypana  
gruntem bez kamieni, żwiru i gruzu.  
Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, należy układać 
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2.  
Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych.  

6.2. Wykopy pod kable  

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z 
dokumentacją  
projektową i ST.  
Po zasypaniu kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg pkt 5.2 oraz 
sprawdzić  
sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.  

6.3. Linie kablowe  

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 
następujące pomiary:  
– głębokości zakopania kabla,  
– grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,  
– odległości folii ochronnej od kabla  
– rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 
Pomiary należy wykonywać, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 
rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.  
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie  
nadmiaru ziemi.  

6.4. Słupy stalowe  

Elementy słupów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01.  
Słupy oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:  
– dokładności ustawienia pionowego słupów,  
– prawidłowości ustawienia opraw  
– jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz 
na zaciskach oprawy,  
– jakości połączeń śrubowych słupów, opraw,  
– stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.  
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7. OBMIAR  ROBÓT  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz 
podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów.  
Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty i  
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania  
robót, pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem.  
Jednostką obmiaru jest:  
a) dla kabli i przewodów – 1mb, 
b) dla słupów – 1 szt. 
c) dla tablic – 1 szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa 
Budowlanego.  
Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z 
dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami oraz przepisami.  

8.1. Kontrola zgodno ści wykonania prac  

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi 
badaniami i pomiarami.  
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:  
– kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z 
poszczególnych dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone 
zmiany w 2 egzemplarzach,  
– protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,  
– instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji 
urządzeń w 2 e geodezyjną  
– dokumentację powykonawczą.  

8.2. Konserwacja urz ądzeń  

– do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu.  

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy   

Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z 
następującymi normami i przepisami:  

– PN-68/B-06050 -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania badań przy odbiorze  

– PN-E-05115-Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1kV  

– PN-92/E-05009. -Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i 
bezpieczeństwo.  

– PN-76/E-05125. -Elektryczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
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– PN-93/E-90401 – Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
poliwinylowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV.  

– BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
– PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg  
– PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne  
– PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania  
– PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
– PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego  

– PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym  

– PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym  

– PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

– PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

– PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  

– PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
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