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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

dla projektu budowlanego – pt.: Projekt budowlany zagospodarowania terenu wokół szkoły w
Bojadłach – budowa boiska do mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, bieżni, stanowiska do
pchnięcia kulą, placu zabaw, zieleni, bieżni i piaskownicy (skok w dal) – ulica Szkolna 1, 66-130
Bojadła, dz. nr ew. 557
ST 1.0. - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNA
(CPV 45000000-0)
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - program zapewnienia jakości
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót w obiektach budowlanych.
Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić treści zawarte w
wykorzystywanej niniejszej specyfikacji technicznej, uwzględniające zmiany, jakie wynikają z
przepisów wprowadzonych oraz znowelizowanych po dniu 1 lipca 2003 r

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robót w obiektach budowlanych.
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze
środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych).

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
niniejszą ogólną specyfikacją techniczną (ST) oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) przedstawionych dalej.
1.4. Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1.

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
2

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2.

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30%
powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4.

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części
przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.5.

obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.

1.4.6.

tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7.

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8.

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9.

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
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obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do
wykonywania robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu. operaty geodezyjne i książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami podwykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.
1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
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określone ustawą obowiązkowe kontrole, dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej

(montażowej)

-

należy przez to rozumieć

drogę

specjalnie

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora Nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
1.4.33. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania
i przekazania do eksploatacji.
1.4.35. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.
Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie

znaki,

zapory

i

inne

urządzenia

zabezpieczające

będą

akceptowane

przez

Inżyniera/Kierownika projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1)

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2)

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub

substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
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c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. podczas
realizacji zakresu prac
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
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podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiadał za ochrona robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np.
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY.
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w
czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
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proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnym) obowiązującymi na
danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
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przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
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oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.
Inspektor

nadzoru

będzie

przekazywać

Wykonawcy

pisemne

informacje

o

jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

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

6.5. Raporty z badań.
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę,, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z.§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, *
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
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2) Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1)-3), następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty

budowy

będą

przechowywane

na

terenie

budowy

w

miejscu

odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora .nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót- Błędne
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach,
KNNR-ach oraz wszelkich innych dostępnych publikacjach norm nakładów pracy.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
17

Inżynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIÓR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach

nieznacznie

odbiega

od

wymaganej

dokumentacją

projektową

i

SST

z

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń,
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;
a. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
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wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w SST
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z
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postępu robót,
tymczasowego

b) ustawienie

oznakowania

i

oświetlenia

zgodnie

z

wymaganiami

bezpieczeństwa ruchu,
c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań
i drenażu.
f)

tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie,

przestawienie,

przykrycie

i

usunięcie

tymczasowych

oznakowań

pionowych, poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi
zmianami.
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r., poz. 2086 z
późniejszymi zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r) dot. rodzaju i
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w
budownictwie.
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
6. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
7.

Rozporządzenie

Min.

Infrastruktury z 23.06.2003

r.

w

sprawie

informacji

dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z 2003 r.)
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8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z
późniejszymi zmianami).
9. Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
10. Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Dział robót - kody CPV:
1.

Roboty budowlane

45000000-7

2.

Roboty na placu budowy

45113000-2

3.

Roboty w zakresie usuwania gleby

45112000-5

4.

Przygotowanie terenu pod budowę

45100000-8

5.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;
roboty ziemne

45110000-1

6.

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233200-1

7.

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112710-5

8.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej

45200000-9

9

Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami
sportowymi

45212220-4

(Dz. U. z 1995 r Nr 10, poz. 47.).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

dla projektu budowlanego – pt.: Projekt budowlany zagospodarowania terenu wokół szkoły w
Bojadłach – budowa boiska do mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, bieżni, stanowiska do
pchnięcia kulą, placu zabaw, zieleni, bieżni i piaskownicy (skok w dal) – ulica Szkolna 1, 66-130
Bojadła, dz. nr ew. 557

SST 1.2.0. - Roboty pomiarowe.

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie prac rozbiórkowych i przygotowawczych podczas prowadzenia prac przy budowie boiska do
mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, bieżni, stanowiska do pchnięcia kulą, placu zabaw, zieleni,
bieżni i piaskownicy (skok w dal) – ulica Szkolna 1, 66-130 Bojadła, dz. nr ew. 557

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie:
- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych obiektów i odcinka drogi

pomiędzy nimi.

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
- sprawdzenie, wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi

trasy

i

obiektów oraz punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne

oraz

odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.
1.4.1. Punkty główne trasy i linii- punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz

początkowe
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i końcowe punkty trasy.
1.4.2. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz
dokumentacją techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w
ST (kod CPV 45000000-01) „„Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.
2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

(CPV

45000000-01) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentów

wymienionych

w

założeniach

szczegółowych

do poszczególnych

rozdziałów.
Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów,
konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentów.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót.
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć
średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy
stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów
utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
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3. Sprzęt.
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja
techniczna - Ogólna”.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie
wymaganych dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych. Przy wykonywaniu prac dotyczących pomiarów należy zastosować sprzęt o
dokładnościach nie mniejszych od niżej podanych:
- instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 20CC oraz

odległości 10 mm +-

10 mm/km,
- nasadki dalmiercze o dokładności pomiaru odległości 10 mm +- 10 mm/km,
- teodolity o dokładności pomiaru kątów 20CC,
- niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km.
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne
wymagane odpowiednimi przepisami. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i okresowo sprawdzany. Do prac obliczeniowych i kartograficznych zaleca się stosować
sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja
Techniczna - Ogólna”.

4.2. Transport materiałów i sprzętu.
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton
- ciągnik kołowy z przyczepą
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robót.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

5.1. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone
przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy
rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu.
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych
określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez
Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane
na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w
takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie
mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty
wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.
Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe
konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. Punkty
wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu
pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych
poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach
prostych nie może przekraczać 500 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe
(repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna
odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500
metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od
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jego konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze
należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. Rzędne reperów
roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy
od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze
powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie
nazwy reperu i jego rzędnej.

5.3. Odtworzenie osi trasy. Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna
być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być
większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w
terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne
tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicą robót.

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje
wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie
z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczania krawędzi
nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w
przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr.
Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów
poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i
wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.

6. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno spełniać
odpowiednie wymagania określone w SST „Roboty ziemne”.

7. Obmiar robót.
7.1. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
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technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Jednostką obmiarową jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie.

8. Odbiór robót.
8.1. Podstawa odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Odbiór robót
związanych z odtworzeniem trasy i tyczeniem obiektów inżynierskich w terenie następuje na
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które
Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.
Płatności za l m (metr) należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej.
Cena wykonania robót obejmuje :
- ustalenie w Ośrodku Geodezji lub wytyczenie punktów głównych trasy i
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów

reperów,

wysokościowych,

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem

dodatkowych

przekrojów,
-

zastabilizowanie

punktów

w

sposób

trwały,

ochrona

ich

przed

zniszczeniem

i

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wytyczenie obiektów w trenie zgodnie z dokumentacja projektową,
- ewentualne uzupełnienie dodatkowymi punktami,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

Podstawą ustalenia płatności jest przyjęcie przez „Zamawiającego” wykonanych robót, potwierdzone
w protokole odbioru ostatecznego.
10. Przepisy związane.
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983
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5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GLJGiK-1979
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983.
7. Wytyczne techniczne G-3. l Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

dla projektu budowlanego – pt.: Projekt budowlany zagospodarowania terenu wokół szkoły w
Bojadłach – budowa boiska do mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, bieżni, stanowiska do
pchnięcia kulą, placu zabaw, zieleni, bieżni i piaskownicy (skok w dal) – ulica Szkolna 1, 66-130
Bojadła, dz. nr ew. 557
SST 1.4.0. – Nawierzchnia i elementy małej architektury.

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie prac rozbiórkowych i przygotowawczych podczas prowadzenia prac przy budowie

boiska do

mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, bieżni, stanowiska do pchnięcia kulą, placu
zabaw, zieleni, bieżni i piaskownicy (skok w dal) – ulica Szkolna 1, 66-130 Bojadła, dz. nr
ew. 557
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Wykonanie nawierzchni: boiska wielofunkcyjnego, bieżni, chodników, pola pchnięcia kulą

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w
ST (kod CPV 45000000-01) „„Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.

1.6. Opis stanu istniejącego.
Na terenie projektowanego zamierzenia obecnie funkcjonuje przestrzeń wypełniona częściowo
zielenią:
1.7. Opis stanu projektowanego
Boisko wielofunkcyjne
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Projektuje się boisko wielofunkcyjnego o wymiarach 42 x 26 m o powierzchni 1092 m . Jej
nawierzchnia będzie wykonana z warstw poliuretanowych o łącznej grubości 49 mm. Na płycie boiska
wyznaczone zostaną różnymi kolorami linie dla:
- 1 boiska do piłki ręcznej i mini piłki nożnej,
- 2 boisk do koszykówki,
- 2 boisk do siatkówki,
Chodniki
Projektuje się wykonanie nowych chodników z kostki brukowej gr 6 cm.
Bieżnia 60 m, oraz rozbieg i zeskocznia
Projektuje się bieżnię oraz rozbieżnię do skoku w dal jako jeden element. Szerokość bieżni wynosi 2
m a jej całkowita długość wynosi 72 m.
Koło pchnięcia kulą
Projektuje się miejsce do pchnięcia kulą o wymiarach 2,5 x 2,5 m.
Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego
Projektuje się wykonanie ogrodzenia wysokości 5 m i 4 m
2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

(CPV

45000000-01) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentów

wymienionych

w

założeniach

szczegółowych

do

poszczególnych

rozdziałów.
Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów,
konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentów.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót.

Boisko wielofunkcyjne
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Nawierzchnia składa się z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego
o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym , jednoskładnikowym. Układana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic).
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy
min. 7 mm. Górna warstwa składa się z z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączonego
lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym . Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z
systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy min 7 mm. Technologia wykonania
zakłada instalacje warstwy stabilizującej ET min. 30 mm
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania
nawierzchni, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej.
Nawierzchnia nie może mieć gorszych parametrów niż:

Określenie parametru

j. m.

Wydłużenie względne przy zerwaniu
Scieralność badana ubytkiem grubości

Wymagane
parametry

%

67-72

mm

0,08 – 0,09

N

130-140

Wytrzymałość na rozdzieranie
Współczynnik tarcia kinetycznego f:
- nawierzchnia mokra
- nawierzchnia sucha
Odkształcenie pionowe 23 °C

mm

1,5-1,7

Przepuszczalność dla wody

Mm/

190-200

0,30 – 0,35
0,50 – 0,55

h
Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23°C

%

Przyczepność do podkładu:
o
o
o

MPa

betonowego
asfaltobetonowego
z mieszaniny kruszywa kwarcowego granulatu
gumowego i spoiwa PU

Odporność

na

działanie

40 - 45

zmiennych

0,55-0,60
0,50-0,55
0,50-0,55

cykli

hydrotechnicznych oceniona:
o
o

przyrostem masy
zmianą wyglądu zewnętrznego

%

0,3- 0,4
bez zmian

Mrozoodporność oceniona :
o
o

przyrostem masy
zmianą wyglądu zewnętrznego

Odporność

%

bez zmian

na starzenie w warunkach sztucznych,

5

oceniona zmianą barwy po naświetleniu, nr skali szarej
Odporność na ścieranie wg metody Tabera
o

Zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60 C
Tłumienie energii

o

23 C

0,3- 0,4

( bez zmian )
G

2,15-2,20

%

0,01-0,02

%

41-43

Zawartość metali ciężkich (mg/l):
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o
o
o
o
o
o
o

Zapach
kadm (Cd)
ołów (Pb)
chrom (Cr)
cynk (Zn)
cyna (Sn)
DOC - po 48 godzinach

Bez zapachu
< 0,0005
< 0,005
< 0,005
1-1,1
< 0,005
7,5

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych,
które należy dołączyć do oferty:
- Aprobata lub Rekomendacja ITB
- Raport z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium (Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające spełnienie wymagań stawianych przez organizacje IAAF
- Atest Higieniczny PZH
- Karta techniczna systemu
- certyfikat FIBA 2 class
- Badania na zawartość pierwiastków śladowych.
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną w oryginale dla
wykonawcy na realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tą nawierzchnie
- Deklaracja zgodności potwierdzona przez producenta nawierzchni
Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów
nawierzchni zaleca się żądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów
wyżej opisanych, (podstawą prawną żądania powyższych dokumentów jest Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane)
Charakterystyka podbudowy:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm.
Podbudowa z warstwy elastycznej powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało
wykruszania się warstwy górnej.
Konstrukcja nawierzchni:
-

nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM 35+7+7 mm gr. łączna 4,9cm

-

warstwa kruszywa łamanego - warstwa klinująca 0-16 mm gr. 5 cm

-

warstwa kruszywa łamane 31,5 – 63 mm gr. 10 cm

-

warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 50cm zagęszczonego do Is=1

-

wymiana gruntu – piasek średni 40 cm zagęszczony do Is=1

-

grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0,97

-

grunt rodzimy
(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)
Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej.
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Wyposażenie boiska
Do wyposażenia boiska proponuje się zastosowanie elementów z katalogu firmy Sport-Transfer z
Myślenic lub innych o parametrach zbliżonych lub lepszych. Ostateczny wybór osprzętu należy
skonsultować z inwestorem.
- 2 przenośne aluminiowe bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami o wymiarach 2 x 3m montowane
w tulejach stalowych. Montaż bramek i tulei wykonać zgodnie z zaleceniami producenta przy czym
głębokość fundamentów nie może być mniejsza niż 1,2 m.
- 2 komplety słupków uniwersalnych z siatką do siatkówki osadzonych w tulejach stalowych z
możliwością szybkiego montażu i demontażu słupków oraz deklem PCV z naniesioną warstwą
poliuretanową. Tuleje należy osadzić zgodnie z wytycznymi producenta przy czym głębokość
fundamentów nie może być mniejsza niż 1,2 m.
- 4 zestawy do koszykówki jednosłupowe z tablicą 105x180 na boisko zewnętrzne z wysięgnikiem
1,6m, obręczą ocynkowaną i siatką łańcuchową. Montaż należy wykonać zgodnie z zaleceniami
producenta przy czym głębokość fundamentów nie może być mniejsza niż 1,2 m.
Chodniki
Chodnik wykonany z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 5
cm i na piasku średnim grubości 10 cm. Spoiny pomiędzy kostkami wypełnić drobnym piaskiem.
Obrzeża betonowe 8 x 30 osadzić na ławie betonowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą
cementową.

Bieżnia 60 m, oraz rozbieg i zeskocznia oraz koło pchnięcia kulą
Materiały do wykonania:
- mączka nawierzchniowa ceglana D 10 - 1 cm,
- mączka ceglana podkładowa G 5 - 4 cm,
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego 0-4 mm gr. 5 cm,
- kruszywo kamienne łamane - warstwa klinująca 0-31,5 mm gr. 15 cm,
- piasek średni 10 cm,
- zabezpieczenie
- krawężnikami betonowymi 8 x 30 osadzonymi na ławie betonowej ze spoinami wypełnionymi
zaprawą cementową
Prace wykonać zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego
Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego
Wykonać ogrodzenia o wysokości 5 m od strony ulicy Cmentarnej i Szkolnej, natomiast od strony
wewnętrznej placu szkolnego o wysokości 4 m.
Ogrodzenie należy wykonać w systemie hybrydowym tj. do wysokości 2m należy wykonać
ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej o grubości drutu 2,2 mm dodatkowo powlekanej PCV o
oczkach 60 x 60 mm lub 50 x 50 mm. Powyżej zastosować siatkę polipropylenową o grubości splotu
5 mm i wielkości oczek 10 x 10 cm np. firmy BAGAN.
Prace wykonać zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego

Zieleń
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Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z roślinnością:
teren musi by oczyszczony z gruzu, zanieczyszczeń i wszelkiej roślinności zielnej teren

-

powinien by

wyrównany i splantowany, powierzchnia gleby poruszona grabiami metalowymi lub

wałem kolczatką,
w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania

-

należy uzupełnić lub wymieni grunt rodzimy na ziemię urodzajną
wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzi w okresie od 1 maja do 15 wrzenia

-

lub w innych okresach zaakceptowanych przez projektanta
wysiewane s w ilości 3kg na 100m2

na terenie płaskim nasiona traw

przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią wałem

kolczatką lub grabiami
po wysiewie i przykryciu nasion powierzchnia trawnika powinna być

-

zwałowana lekkim

wałem
Drzewa i krzewy:
Przewiduje się zasadzenie płożących krzewów ozdobnych zimnozielonych. Rodzaj krzewów należy
skonsultować z inwestorem.
Mała architektura
Galanteria zaproponowana to: ławki, kosze na śmieci, wyposażenie placu zabaw.
Ławki i kosze na śmieci oraz wyposażenia placu zabaw wykonać na wzór elementów podanych w
projekcie budowlanym. Ostateczny wybór do uzgodnienia z inwestorem
3. Sprzęt.
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja
techniczna - Ogólna”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
4. Transport.
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja
Techniczna - Ogólna”.
4.2. Transport materiałów i sprzętu.
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton
- ciągnik kołowy z przyczepą
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Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.
5. Wykonanie robót.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
Wykonanie prac związanych z wykonaniem inwestycji, wykonać zgodnie z opracowaniem branży
drogowej.

6. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami
normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. W badaniu zwykłym partię płyt należy
uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości płyt jest dla
poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4. W przypadku gdy liczba płyt niedobrych dla
jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. W
badaniu pełnym, partię płyt poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy uznać za
zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż
jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami.
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt kamiennych, powinny
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich
materiałów.

Badania w czasie robót
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z
wymaganiami określonymi w p. 5.4.
Badanie prawidłowości układania kostki
Badanie prawidłowości układania kostki polega na:
− zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z

p. 5.4.6,

− zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki,
− sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.4.3.
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Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni
i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.4. Ubicie kostki sprawdza się przez
swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczególne
kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane.
Sprawdzenie wypełnienia spoin
Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
zawartymi w p.5.5.6. Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie
obranych miejscach na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i
zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą oraz sprawdzenie przyczepności do kostki.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Równość
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem. Nierówności
podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.
Ukształtowanie osi
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5
cm.
Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
Zakres badań i pomiarów
1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
3 Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach

niwelety

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km
5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km

7. Obmiar robót.
7.1. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki.
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8. Odbiór robót.
8.1. Podstawa odbioru.
Wg zasad ogólnych specyfikacji ogólnej.

9. Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− pozyskanie i dostarczenie materiałów,
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
− ułożenie i ubicie kostki,
− wypełnienie spoin,
− pielęgnację nawierzchni,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

dla projektu budowlanego – pt.: Projekt budowlany zagospodarowania terenu wokół szkoły w
Bojadłach – budowa boiska do mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, bieżni, stanowiska do
pchnięcia kulą, placu zabaw, zieleni, bieżni i piaskownicy (skok w dal) – ulica Szkolna 1, 66-130
Bojadła, dz. nr ew. 557

SST 1.7.0. - Roboty ziemne.

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie prac rozbiórkowych i przygotowawczych podczas prowadzenia prac przy budowie boiska do
mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, bieżni, stanowiska do pchnięcia kulą, placu zabaw, zieleni,
bieżni i piaskownicy (skok w dal) – ulica Szkolna 1, 66-130 Bojadła, dz. nr ew. 557

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych
przy budowie obiektów inżynierskich.

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Wykop płytki - wykop ,którego głębokość jest mniejsza niż 1m.
1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00

odpowiednimi

„Wymagania ogólne” .

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne".

2. Materiały.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową grunt niespoisty.
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3. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

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

5. Wykonanie robót.
5.1. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi

projektu

technicznego.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność
rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny
być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inżyniera, co będzie stanowić
podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i
oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją
techniczną.

5.2. Wykonanie wykopów.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót,
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu. Wykopy te powinny być wykonywane w
takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. Zaleca
się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej niż 2.0 m, a
koparką do 4.0 m. W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. W
przypadku natrafienia w trakcie wykopów na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne
należy powiadomić o tym konserwatora zabytków oraz Inżyniera, a roboty przerwać na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia
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podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej ( instalacje wodociągowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne ) albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty
należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu
trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. W przypadku
natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundamentu, na grunt o
nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w przypadku natrafienia na grunt silnie
nawodniony lub na kurzawkę, a w gruntach skalistych na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne
należy przerwać i powiadomić inwestora w celu ustalenia w porozumieniu z nadzorem autorskim
odpowiednich zabezpieczeń.

5.3. Wymiary wykopów w planie
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów w planie, sposobu
ich wykonania, głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości
zabezpieczenia ścian wykopów. W wykopie należy uwzględnić w szerokości dna dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem
ściany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie
mniej niż 0.60 m, a w przypadku ścian izolowanych nie mniej niż 0.80 m.

5.4. Nienaruszalność struktury dna wykopu
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w
porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o
grubości co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna być usunięta bezpośrednio przed betonowaniem
fundamentu lub korka betonowego. W przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do poziomu
przewidzianego w projekcie, dopuszcza się wyrównanie poziomu posadowienia przez pogrubienie
korka betonowego.

5.5. Tolerancje wykonania wykopów
Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 15 cm, z uwzględnieniem
zaleceń podanych powyżej. Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego
powinien być wykonany z tolerancją ± 2 cm w stosunku do rzędnych projektowanych.

5.6. BHP i ochrona środowiska
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach należy zwrócić uwagę by w obrębie pracy koparki nie
przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczyć barierami. Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie
należy:
a) używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,
b) zapewnić należyte odwadnianie terenu robót,
c) wykonywać wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniającymi

stateczność

gruntu pod wodą,
d) pozostawić pas terenu co najmniej 0.5 m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym

nie

wolno

składować ziemi pochodzącej z wykopu,
e) środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać co najmniej 2.0 m

od krawędzi
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skarpy wykopu,
f) rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej
umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas

1.5 m dla

ziemnych,

g) sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan

skarp

nasypów i wykopów.
Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym.
Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego
sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe:
a) głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy
być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika

wykopu

powinny

koparki,

b) roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie

dopuszczając

do

powstawania nierówności,
c) zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów,
d)

rozstaw

pracujących

maszyn

powinien

wykluczać

możliwość

ich

wzajemnego

uszkodzenia,
e) robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Badania przy wykonywaniu i odbiorze.
Przy wykonywaniu i odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
b) sprawdzenie wykonanych wykopów,
c) sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypów,
d) sprawdzenie zagęszczenia gruntów.
Badania należy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego robót. W
czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp
będzie niemożliwy. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót
częściowych i ostatecznych. Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy.

7. Obmiar robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inżyniera.

8. Podstawa płatności.
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Badania wg 6 należy przeprowadzać w czasie odbioru robót. Na podstawie wyników badań należy
sporządzić protokóły odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty
ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-B-06050. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik
ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą i przedstawić
je do ponownego odbioru.

9. Płatność
Nie dotyczy

10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN- B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
2. PN- B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
4. PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.
5. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
6. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty
7. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.
8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
9. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

dla projektu budowlanego – pt.: Projekt budowlany zagospodarowania terenu wokół szkoły w
Bojadłach – budowa boiska do mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, bieżni, stanowiska do
pchnięcia kulą, placu zabaw, zieleni, bieżni i piaskownicy (skok w dal) – ulica Szkolna 1, 66-130
Bojadła, dz. nr ew. 557

SST 1.7.2. - Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie prac rozbiórkowych i przygotowawczych podczas prowadzenia prac przy budowie boiska do
mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, bieżni, stanowiska do pchnięcia kulą, placu zabaw, zieleni,
bieżni i piaskownicy (skok w dal) – ulica Szkolna 1, 66-130 Bojadła, dz. nr ew. 557

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu kolejnych warstw
konstrukcyjnych boiska wielofunkcyjnego

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan

zagęszczenia

gruntu
1.4.2. Wskaźnik różnorodności - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,

odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” .

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne".
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2. Materiały.
Można zastosować grunt odpowiadający wymaganiom normy PN-S-02205:1998 pochodzący z
wykopów i z dokopu. Grunty przed wbudowaniem muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.

3. Sprzęt.
Sprzęt używany do zasypywania wykopów musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

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

5. Wykonanie robót.
5.1. Zasypywanie wykopów
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich
dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń
obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą,
niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. Do zasypywania powinien być użyty grunt niespoisty,
nie zamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków
budowlanych lub innych materiałów).

5.2. Zagęszczanie gruntu nasypowego
Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych
warstw winna wynosić:
a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0.2 m,
b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami

mechanicznymi

-

max. 0.4 m,
c) przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zależności od ich masy i

wysokości

spadania, przy czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa od średnicy tarczy.
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie.
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, a
wskaźnik zagęszczenia powinien być > 1.00. Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie
winna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W przypadku wilgotności mniejszej niż 0.8 optymalnej
grunt należy polewać wodą, a w przypadku wilgotności większej niż 1.25 optymalnej grunt należy
przesuszyć.
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy:
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a) rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym

lub

lekkim

sprzętem mechanicznym,
b) warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej

liczbie

przejść sprzętu zagęszczającego,
c) prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.

5.3. Dopuszczalne odchyłki
Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż:
a) 0.002 - dla spadków terenu,
b) 0.0005 - dla spadków rowów odwadniających,
c) 4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40*40 m, + 2 cm - dla rzędnych dna

wykopu pod

fundamenty,
d) 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1.5 m,
e) 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna < 1.5 m.

6. Kontrola jakości robót.
Należy sprawdzić przydatność materiałów na zasypki badając:
- uziarnienie zgodnie z PN-B-02480,
- wskaźnik różnoziarnistości > 5 zgodnie z PN-B-02480,
- wodoprzepuszczalność ≥ 9 m/dobę.
Badania przy odbiorze:
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,
- sprawdzenie wykonanych zasypek,
- sprawdzenie zagęszczenia gruntów wymagane 1,00.

7. Obmiar robót.
Ilość zasypki określa się w m3 przestrzeni wypełnienia z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiór robót.
Wg warunków ogólnych ST.

9. Podstawa płatności.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie ukopu,
- zakup i transport materiału do wykonania robót z wykopów i ukopu,
- przygotowanie materiału o optymalnej wilgotności do wbudowania,
- zasypanie wykopów warstwami wraz z zagęszczeniem,
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- uporządkowanie terenu robót,
- wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych,
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

dla projektu budowlanego – pt.: Projekt budowlany zagospodarowania terenu wokół szkoły w
Bojadłach – budowa boiska do mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, bieżni, stanowiska do
pchnięcia kulą, placu zabaw, zieleni, bieżni i piaskownicy (skok w dal) – ulica Szkolna 1, 66-130
Bojadła, dz. nr ew. 557

SST 1.9.0. - Roboty betoniarskie

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie prac rozbiórkowych i przygotowawczych podczas prowadzenia prac przy budowie boiska do
mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, bieżni, stanowiska do pchnięcia kulą, placu zabaw, zieleni,
bieżni i piaskownicy (skok w dal) – ulica Szkolna 1, 66-130 Bojadła, dz. nr ew. 557

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczące betonu, jego składników: cementu, kruszywa, wody
oraz domieszek i dodatków są zgodne z normą PN-B-06250 i jej nie zastępują lecz jedynie uściślają
jej postanowienia.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wytworzeniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowań,
- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej,
- pielęgnacją betonu.

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg.dcm3 wykonany z cementu,

wody,
dodatków

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed

związaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.
1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników i ewentualnych

dodatków
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przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2

mm.

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania

odpowiednimi

ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne".

2. Materiały.
2.1. Cement
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na
działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji mostowych należy stosować wyłącznie cement
portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne. Do betonu klasy B25
zaleca się cement klasy 32,5, a dla betonu klasy B30 do B40 - cement klasy 42,5 lub 52,5. Wymaga
się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
- zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
- zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %,
- zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do

0.9 %.

Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej dostawy musi
spełniać wymagania zawarte w PN-B-3000. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie
dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem
go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego,
w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać nadzorowi kopie wszystkich
świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy.
Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje
podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.
Kontrola cementu winna obejmować:
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN-196 -3,
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196 –3,
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w

palcach

i

nie rozpadających się w wodzie.
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy PN-B-19701. Miejsca
przechowywania cementu mogą być następujące:
dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
ścianach)
dla cementu luzem:
magazyny

specjalne

(zbiorniki

stalowe,

żelbetowe

lub

betonowe

przystosowane

do

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
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przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
2.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-B-06712 (wymagania dla kruszyw do
betonów klasy powyżej B25). Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie
zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów
zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne.

2.3. Kruszywo grube
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuścić można pod
warunkiem zbadania ich w placówce badawczej wskazanej przez GDDP, i uzyskania wyników
spełniających podane niżej wymagania. Do betonu klasy B25 można stosować żwir o maksymalnym
wymiarze ziarna do 31.5 mm. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- zawartość pyłów mineralnych do 1%,
- zawartość ziarn nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%,
- wskaźnik rozkruszenia:
1. dla grysów granitowych do 16%,
2. dla grysów bazaltowych i innych do 8%,
- nasiąkliwość do 1.2%,
- mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%,
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych
ponad 0.1%,
- zawartość związków siarki do 0.1%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%,
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- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Żwir powinien spełniać wymagania PN-B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu zwykłego" dla klasy
30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% mrozoodporność żwiru
badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie
dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna
10%. Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15,
- oznaczenie zawartości ziarn nieforemnych wg PN-B-06714/16,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-B-06714/48.
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.
2.4. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w
stosie okruchowym piasku powinna wynosić:
- do 0.25 mm 14 do 19%, do 0.5 mm 33 do 48%,
- do 1 mm 57 do 76% z jednoczesnym spełnieniem wymagań zawartych w

punkcie c),

Piasek powinien spełniać następujące wymagania :
- zawartość pyłów mineralnych do 1.5%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714/34 nie

wywołująca

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,
- zawartość związków siarki do 0.2%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym :
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń

obcych) lub

wg PN-b-06714/48.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-B-06714/18 dla korygowania recepty
roboczej betonu. Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników
badań pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inżyniera.
2.5. Uziarnienie kruszywa
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć
stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno
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świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego
(wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody.
Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji
najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne
frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i
uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji.
Zaleca się betony klasy B35 i wyżej wykonywać z kruszywem o uziarnieniu ustalonym
doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B25 i B30
należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych na
wykresach i według tabel z PN. Maksymalny wymiar ziarn kruszywa powinien pozwalać na
wypełnienie mieszanką każdej części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości
zbrojenia i grubości otuliny.
2.6. Woda
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-B-32250 "Materiały
budowlane. Woda do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych
wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Część wody
zarobowej jest potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie związana w betonie.
Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo-wodny w/c = 0.2 do 0.25. Reszta wody
służy do zwilżenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda
bierna, która z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro- i makropory obniżające
wytrzymałość betonu. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku
do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również
ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku
w/c nie większego niż 0,50.
2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki:
- upłynniające; w celu umożliwienia pompowania mieszanki
- opóźniające wiązanie; w celu umożliwienia układania mieszanki betonowej w
wysokich temperatur bez obawy wiązania przed ułożeniem i

okresie

zagęszczeniem,

- przyspieszające wiązanie ; w przypadku konieczności przyspieszenia wiązania

z

powodu

o

działaniu

przewidywanego obniżenia temperatury.
Zaleca

się

stosowanie

do

mieszanek

betonowych

domieszek

chemicznych

napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być
zaakceptowane przez Inżyniera. Do akceptacji można przedstawić tylko te środki, które posiadają
aprobatę techniczną IBDiM. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy
ustalaniu recepty mieszanki betonowej. Każdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech, z
tym, że z reguły jedną z nich szczególnie. Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych
wykonywanych przy użyciu cementów portlandzkich klasy 32,5 i wyższych. Dopuszcza się
stosowanie

domieszek

chemicznych

o

działaniu

kompleksowym,

tzw.

napowietrzająco-

uplastyczniających. Beton z domieszką uplastyczniającą musi być zbadany na mrozoodporność,
wytrzymałość i szczelność. Ilość domieszki uplastyczniającej należy ustalić doświadczalnie, tak aby
52

objętość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej wynosiła:
- 5 – 6 % przy ziarnach kruszywa do 16 mm,
- 4 – 5 % przy ziarnach kruszywa do 31,5 mm.
Zastosowanie dodatku napowietrzającego nie powinno obniżyć wytrzymałości betonu na ściskanie
więcej niż o 10 % w stosunku do betonu bez dodatków.
Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o l stopień w dół bez zmiany
składu betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej
samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność
betonu są większe. Ulega podwyższeniu odporność na korozję siarczanową. Zaleca się stosowanie
środków, które powodują:
- w znacznym stopniu poprawiają urabialność bez zwiększenia ilości wody, nie
segregacji (pozwalają na zmniejszenie ilości wody

powodując zjawiska

zarobowej o 20 - 25 %),

- nie powodują wydłużenia czasu wiązania,
- poprawiają zagęszczenie betonu i wykończenie powierzchni,
- umożliwiają uzyskanie betonów wysokiej wytrzymałości na ekonomicznej ilości cementu (redukcja o
ok. 20 - 30%),
- pozwalają na uzyskanie ponad 40% wzrostu wytrzymałości po 28 dniach,

uzyskując

znaczną

wytrzymałość już po 8 godzinach,
- powodują wzrost odporności na cykle zamrażania - rozmrażania,
- poprawiają wodoszczelność.
Dozowanie i stosowanie ściśle wg. instrukcji producenta.

Środki napowietrzające, które powodują:
zwiększenie mrozoodpomości i odporności na sole odladząjące,
zmniejszenie nasiąkliwości i przepuszczalności dla wody,
poprawianie urabialności.

Dozowanie: 0,6% wagi cementu. Dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do mieszanki
betonowej (nigdy do suchej masy). Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta.

Dodatki uszczelniające
Sposób

działania

to

zagęszczenie

struktury

betonu,

przez

co

następuje

podwyższenie

wodoszczelności.
Zaleca się stosowanie preparatów, które powodują:
zwiększenie trwałości betonu (beton wodoszczelny, mrozoodpomy, odporny na cykle
zamrażania, na działanie soli odladząjących i karbonizację),
zwiększenie wytrzymałości,
poprawę urabialności.
Dozowanie i stosowanie ściśle wg. instrukcji producenta.
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Dodatki do betonowania w warunkach spadku temperatury poniżej 0° C
Zaleca się stosowanie preparatu, który powoduje :
umożliwienie betonowania w niskich temperaturach,
podwyższenie mrozoodpomości,
skrócenie czasu początku i końca wiązania,
podwyższenie parametrów wytrzymałościowych.
Dozowanie wagowe: 1% wagi cementu. Preparat w płynie dodaje się do wody zarobowej. Preparat w
proszku dodaje się do suchej mieszanki. Preparat należy stosować ściśle według instrukcji
producenta.

Opóźniacz do betonu
Zaleca się stosowanie preparatu, który powoduje :
- przy betonach monolitycznych umożliwia w przybliżeniu jednakowy początek wiązania w
całości monolitu,
- opóźnienie rozpoczęcia procesu wiązania ,
- podwyższenie wytrzymałości końcowej,
- polepszenie urabialności,
- zmniejszenie skurczu i pełzania ,
- poprawa wyglądu zewnętrznego betonu po rozdeskowaniu.
Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta.

2.8. Drewno na deskowania
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-D95017. Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-D-

3. Sprzęt.
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom
Inżyniera. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć zapewnioną
doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być
kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji a następnie
przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na
miesiąc. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek
musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz.

4. Transport.
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
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transportu nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5. Wykonanie robót.
5.1. Wytwarzanie betonu
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o
większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe.
Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania powinny być
tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była
mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny, posiadać jednolitą spójność, by w czasie transportu i
innych operacji nie wystąpiło oddzielanie poszczególnych składników. Urabialność mieszanki
powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w
masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody
niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inżynier może zezwolić na stosowanie środków
napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane
w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie
poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję
na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez
wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i
dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie
wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom
1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ
tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza
niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od
plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem
opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego
ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w
mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. Przy
doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad :
- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych,

powinien

być

taki

jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości,
- zawartość piasku w stosie okruchowym powinien być jak najmniejsza i
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez

wibrowanie

jednocześnie
oraz

nie

powinien

przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego
mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na
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podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu.
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu:
- 400 kg/m3 dla B25 i B30,
- 450 kg/m3 dla B35 i wyżej.
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera.

5.2. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.2.1. Zalecenia ogólne
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i
akceptacji

przez

Inżyniera

dokumentacji

technologicznej,

obejmującej

także

betonowanie.

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. Przy betonowaniu konstrukcji mostowych należy
zachować następujące warunki:
- przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-

adhezyjnym

dopuszczonym do stosowania w budownictwie,
- przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych,

zapewniających wymaganą grubość otuliny,

- betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C,
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości
W wyjątkowych przypadkach
wymaga to

zachowując warunki

>15MPa przed pierwszym zamarznięciem.

dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak

zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C

chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed

w

utratą ciepła w czasie co

najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem
Inżyniera, - mieszanki

betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.50m od powierzchni, na którą

spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę

podawać

za

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m),
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o
0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie

średnicy

<

poziomej,

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość

5-8 cm

w

warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek, po czym wyjmować
powoli w stanie wibrującym,
- kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-

0.7 m,

- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej

promień
betonu płyt

długości,

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w

jednym

miejscu

powinien wynosić od 30 do 60 sek,
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w

kierunku
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głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw
doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a

wibratorów należy ustalać

mocowanie powinno być trwałe i sztywne.

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany
jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten
sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i
skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko
w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty
poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp),
które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny
być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być
wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być
zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub
podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka
transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia
rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być
uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw,
nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowanie może nastąpić tylko po oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier może, jeśli uzna to za celowe,
zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw.
5.2.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pomocą rynny,

z

warstwami o grubości do 40 cm,

zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
- w słupach, w których strzemiona nie przecinają płaszczyzny poziomej, układać
betonową w sposób ciągły segmentami o wysokości do 5.0 m,
za pośrednictwem leja lub rurociągu
stosując wibratory

mieszankę

podając ją od góry do rdzenia słupa

pompy i zagęszczać warstwami o grubości do 40 cm,

przyczepne lub wgłębne, w przypadku stosowania wibratorów przyczepnych

pierwszą warstwę mieszanki należy zagęszczać wibratorami wgłębnymi,
- w słupach z gęstym zbrojeniem i strzemionami przecinającymi ich przekrój poprzeczny,
najmniejszym wymiarze przekroju < 40cm, mieszankę
o wysokości do 2.0m,

o

betonową układać bez przerwy segmentami

wprowadzając ją od góry lejem lub rurociągiem pompy, lub z boku przez

okienka za pośrednictwem rynienki lub rurociągu, skierowanych do osi słupa;

mieszankę

zagęszczać warstwami o grubości do 40cm przy użyciu wibratorów wgłębnych wprowadzonych od
góry w osi słupa,
- gdy wysokość słupa jest większa od jednego segmentu (H>5.0m lub H>2.0m),
betonowanie kolejnego segmentu można rozpocząć po upływie 1-2

wówczas

godzin,

- przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości

do

40cm
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bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za

pośrednictwem

rynny

i

zagęszczać

wibratorami wgłębnymi,
- w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub
płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem
wyrównywania powierzchni
ograniczenia

betonowej

należy

rurociągu pompy. W

należy stosować wibratory wgłębne. Do
stosować

belki

(łaty

wibracyjne).

wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą

szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu
betonowaniem należy osadzić i wyregulować

technologicznego.

Celem
jej
Przed

wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.3. Pielęgnacja i warunki rozformowywanie betonu dojrzewającego normalnie
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie

konstrukcji

rozformowywania

(konstrukcje

może

nastąpić

monolityczne),

po

osiągnięciu

zgodnie

z

przez

PN-B-06251

beton

wytrzymałości

lub

wytrzymałości

manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.4. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp.
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacją techniczną,
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie
wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac
własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców).

5.5. Usterki wykonania
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych – niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe są
dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys
nie przekraczają:
- podwójnej szerokości belek i 1.0 m dla rys podłużnych,
- połowy szerokości belki i 1.0 m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest nie
mniejsze niż 1 cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5 % powierzchni
odpowiedniej ściany.
5.6. Wykonywanie nisz i zagłębień, itp.
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Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Projektową,
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera Kontraktu.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych.
Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają
całkowicie Wykonawcę, zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w
wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców).
5.7. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
0

deszczem. Przy temperaturze otoczenia powyżej 5 C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie warstw nieprzepuszczających
wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji
monolitycznej, a także wtedy, gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie
rozformowywania

konstrukcji

może

nastąpić

(konstrukcje monolityczne),

po

osiągnięciu

zgodnie

z

przez

beton

wytrzymałości

lub

wytrzymałości

PN-63/B-06251

manipulacyjnej (prefabrykaty).
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Wymagane właściwości betonu
6.1.1. Zalecenia do projektowania betonów wysokiej wytrzymałości
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-S-10042 1991 - p3.2. wymaga się stosowania
betonowych elementów konstrukcji mostowych z betonu klasy co najmniej:
- B 25 - w odniesieniu do fundamentów ,podpór i ścian oporowych o najmniejszej

grubości nie

mniejszej niż 60 cm oraz przepustów monolitycznych,
- B 30 - w odniesieniu do elementów podpór i ścian oporowych o najmniejszej
poniżej 60 cm, do przęseł żelbetowych, do płytkich tuneli, do

prefabrykowanych

grubości
elementów

żelbetowych,
- B 35 - w odniesieniu do elementów i konstrukcji z betonu sprężonego,
Klasę betonu należy rozumieć jako wytrzymałość gwarantowaną wg PN-B-06250. Przy projektowaniu
betonu należy opierać się na podstawowych wzorach wytrzymałości (wzór Bolomey'a), szczelności i
wodożądności cementu i kruszywa. Składniki do betonów wysokiej wytrzymałości muszą być
specjalnej jakości - wytrzymałość skały, z której pochodzi kruszywo powinna być co najmniej
dwukrotnie wyższa od wytrzymałości betonu. Marka cementu powinna być przyjęta wg 13.00.00. Do
betonu stosować płukane kruszywo łamane klasy 30 i piasek gruboziarnisty możliwie bez frakcji 0 do
0.125 mm. Szczególnie korzystne są kruszywa o uziarnieniu nieciągłym. Ilość cementu na 1 m3
betonu nie powinna być większa niż 450 kg. Ilość zaprawy w mieszankach betonowych nie może być
większa niż 500 do 550 dcm3/m3 betonu. Zawartość porów w świeżej mieszance wg 13.00.00,
nasiąkliwość betonu związanego maks. 4%.
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6.1.2. Jakość betonów
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i
mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi :
- próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i

jakość,

- propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,
- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie
domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj
przewidywany wskaźnik konsystencji wg

dodatków i

konsystencji mieszanki betonowej i

metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be

[s],
- sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,
- wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na

próbkach w

kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z PN-B-06250,
- określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,
- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Nadzór inwestorski wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie
od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania
winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w
punktach a, b, c, d. Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane
przez Inżyniera, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia
zgodności

właściwości

materiałów

i

mieszanek

betonowych

zastosowanych

z

wcześniej

przedłożonymi.
6.1.3. Wytrzymałość i trwałość betonów
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być
pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-B-06250. Próbki powinny być pobrane oddzielnie
dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla
każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie
z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony.
Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w
tabliczki z podpisami Inżyniera nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki
powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w
formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-B-06250. Pierwsza seria próbek zostania
zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności przedstawiciela wykonawcy - celem
stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji
podanych przez Inżyniera. Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte za
podstawę rozliczania robót pod warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach
dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia
otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej
serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu:
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30 kg stali/m3 betonuprzynajmniej 10 % próbek,
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- betony zwykłe zbrojone lub sprężone - przynajmniej 20 % próbek.
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu
przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w
Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony
jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami
wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek
odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie
niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do
rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28
dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i
ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez
wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim). Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę.
Trwałość betonów określona jest stałością określonych właściwości w obecności czynników
wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli
zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych
niżej granicach :
- zmniejszenie modułu sprężystości 20%,
- utrata masy 2%,
- rozszerzalność liniowa 2%,
- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10 cm/sek,
- 8 po cyklach zamrażania 10 cm/sek.
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą
ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania
Inżyniera nadzoru pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
6.2.1. Zakres kontroli
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo pobrania
w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem
poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. Kontroli podlegają następujące właściwości
mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-B-06250
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartość powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymałość betonu na ściskanie,
- nasiąkliwość betonu,
- odporność betonu na działanie mrozu,
- przepuszczalność wody przez beton.
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Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in.
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać
wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba
sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.
6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i
następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice
pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć :
- + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
- + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych.
6.2.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową
podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana
metodą ciśnieniową wg PNB-06250 nie powinna przekraczać:
- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
- przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania

domieszek

napowietrzających.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie
określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 6 próbek na partię betonu lub element
objętości do 50 m3, 12 próbek na element przy objętości powyżej 50 m3. Próbki pobiera się
oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu i dla każdego segmentu płyty a następnie
przechowuje i bada zgodnie z PN-B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek
pobranych z partii. Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość
określona na próbkach kontrolnych 150*150*150 mm spełnia wymagania normy PN-B-06250. Celem
określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie powinny być brane 2 serie
próbek w ilościach zgodnych z PN-B-06250. Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być
przyjęte za podstawę rozliczenia robót pod warunkiem, że wartość wytrzymałości gwarantowanej na
ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego rodzaju i klasy betonu nie będzie niższa niż
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Wszystkie koszty badań obciążają
Wykonawcę. Badania wytrzymałości betonu należy przeprowadzić i wyniki ocenić zgodnie z PN-S10040;1999.
6.2.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu.
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz
na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu
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układania zagęszczania. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 3 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych
miejsc. Nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5 %.
6.2.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu, i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na
próbkach wyciętych z konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach
jezdni i innych konstrukcjach szczególnie narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi,
zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN-B-06250. Wymagany stopień mrozoodporności
betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania-odmrażania próbek
spełnione są poniższe warunki:
1) Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-B-06250:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi,

odprysków

kruszywa itp nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych

nie

jest

przekracza

w

większe niż 20%.
2) Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-B-06250
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie
żadnej próbce wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej

w wodzie.

6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na
5000 m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod
ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-B-06250 nie stwierdza
się oznak przesiąkania wody.
6.2.8. Dokumentacja badań
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez
własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi "Wymaganiami..." oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i
stosowanych materiałów.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.3.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu
na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z
projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania
63

nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do
dziennika budowy.
1)

Sprawdzenie

materiałów

polega

na

stwierdzeniu,

czy

gatunki

ich

odpowiadają

przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami

jakości

i

protokółami odbiorczymi.
2) Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą,

pionem,

niwelatorem i porównanie z projektem.
Badania polegają na stwierdzeniu :
- zgodności podstawowych wymiarów z projektem,
- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,
- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,
- wielkości podniesienia wykonawczego,
- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia
wszystkich śrub w konstrukcji.
1) Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą,

poziomicą,

łatą

i

porównanie z projektem oraz PN-B-06251.
2) Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą,

poziomicą,

suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-B-06251.
3) Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-B-06250 i PN-B-06251.
4) Sprawdzenie fundamentów płytowych polega na pomiarze wymiarów
płyt, usytuowania względem osi podłużnej obiektu i osi

geometrycznych

poprzecznej podpory.

5) Sprawdzenie fundamentów palowych wykonuje się badając rozkład pali, w

rzucie

poziomym oraz sprawdzając dokumenty odbioru robót palowych.
6) Sprawdzenie podpór jako całości należy wykonać przez:
- porównanie przekrojów poprzecznych z projektem,
- ustalenie, czy wychylenie z pionu mieści się w granicach dopuszczalnych.
- sprawdzenie rys, pęknięć i raków.
7) Sprawdzenie korpusów budowli oporowych należy wykonać przez:
- porównanie z projektem usytuowania budowli względem osi korpusu

drogowego,

- porównanie rzędnych z projektem,
- porównanie przekrojów poprzecznych budowli z projektem,
- ustalenie, czy nachylenie ścian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,
- badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.
6.3.2. Badania po zakończeniu budowy
Badania po zakończeniu budowy obejmują :
1) Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez

wykonanie

pomiarów na zgodność z dokumentacją techniczną w zakresie:
- podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku

do

dojazdów,
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- rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu.
2) Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę

formalną

dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy.
6.3.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub
po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.

7. Obmiar robót.
Nie dotyczy.

8. Odbiór robót.
Nie dotyczy

9. Podstawa płatności.
Nie dotyczy

10. Przepisy związane.
10.1. Normy
1. PN-S-10040; 1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Wymagania i badania.
2.

PN-S-10042

Obiekty

mostowe.

Konstrukcje

betonowe,

żelbetowe

i

sprężone.

Projektowanie.
3. PN-B-06250 Beton zwykły.
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część I: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność.
5. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
7. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie.
8. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta.
9. PN-B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiofotograficzne
wytrzymałości betonu na ściskanie.
10. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy.
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
12. PN-D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

dla projektu budowlanego – pt.: Projekt budowlany zagospodarowania terenu wokół szkoły w
Bojadłach – budowa boiska do mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, bieżni, stanowiska do
pchnięcia kulą, placu zabaw, zieleni, bieżni i piaskownicy (skok w dal) – ulica Szkolna 1, 66-130
Bojadła, dz. nr ew. 557

SST 1.10.0. – Wykonanie drenażu

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie prac rozbiórkowych i przygotowawczych podczas prowadzenia prac przy budowie boiska do
mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, bieżni, stanowiska do pchnięcia kulą, placu zabaw, zieleni,
bieżni i piaskownicy (skok w dal) – ulica Szkolna 1, 66-130 Bojadła, dz. nr ew. 557

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu drenażu boiska

1.4. Określenia podstawowe.
Zawarto określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” .

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne".

2. Materiały.
Zastosowanie rozwiązań zamiennych musi być zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.
Przy wykonywaniu robót instalacyjnych należy stosować wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia,
armaturę dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z
obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP, dozoru technicznego i wymogów sanitarnych.
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowej powinny mieć:
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oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producent, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonymi przez Komisję Europejską, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano zgodności z Polską Normą lub
aprobatę techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

3. Sprzęt.
Ogólne zasady zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych :wymagania ogólne”
W celu właściwego wykonania drenażu. należy korzystać ze sprzętu wynikającego z założonej
technologii robót. W szczególności będzie to, sprzęt do zagęszczenia gruntu (ubijaki i zagęszczarki
mechaniczne) koparki o pojemności 0,25 – 0,60 m3, spycharki, samochody samowyładowcze,
agregat prądotwórczy przewoźny 10 kV, niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, taśma
miernicza, zamknięcia mechaniczne – korki lub zamknięcia pneumatyczne – worki gumowe, dla
poszczególnych

średnic kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, badań

odbiorczych na szczelność i płukania.
4. Transport.
Dowóz materiałów związanych z wykonaniem elementów instalacji sanitarnych wykorzystaniem
samochodów skrzyniowych o nośności dostosowanej do ciężaru elementów
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien być wykonywany
pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie
były dłuższe Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem
i uszkodzeniem w czasie transportu.
Rury i armaturę należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5m. Nie
należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach. Kształtki, złączki i
armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych. Kształtki,
złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na
podkładach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.
5. Wykonanie robót.
Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0 oraz Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociągów 45231000-5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z
rzędnymi określonymi w projekcie lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące
akceptacji lub odrzucenia materiałów

i elementów robót będą oparte

na

wymaganiach

sformułowanych w kontrakcie, SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca

opracuje plan

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5.1 Roboty przygotowawcze












Podstawę wytyczenia trasy kanału sanitarnego stanowią rysunki,
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy,
Wytyczenie w terenie osi kanału w odniesieniu do projektowanej trasy
Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót,
Wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i
przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników. Porównać z Dokumentacją Projektową.
W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia należy roboty przerwać, wykop
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru.
Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy montażowej.
Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków
drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych.

5.3. Roboty ziemne CPV 45111200-0
Wykopy pod instalację drenazową należy wykonać o

ścianach pionowych ręcznie lub

mechanicznie zgodnie z normami PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko w gruntach
suchych, gdy nie występują wady gruntowe i teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach.
Dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach określonych wg PN74/B-02480 wynoszą:
- w gruntach spoistych
- w pozostałych

- 1,5 m

-1,0 m

Podłoże wzmocnione
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako podłoże piaskowe:
Zasypka i zagęszczenie gruntu
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m.
Zasypanie rurociągów przeprowadza się w trzech etapach:
etap l - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
połączeń;
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etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i
rozbiórka deskowań i rozpór ścian wykopu.
Do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu zasypkę należy prowadzić ręcznie, a dalej
mechanicznie przestrzegając zasad związanych z zagęszczeniem gruntu aż do uzyskania wskaźnika
zagęszczenia gruntu, zgodnie z PN-83/8836-02.
6. Kontrola jakości robót.
6.1 Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:
a) przed zakryciem wykopów, obudową przewodów,
b) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całej instalacji,
c) w okresie gwarancyjnym
6.2 Kontrola wykonania
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu
wykazania nadzorowi zamawiającego zgodność dostarczonych materiałów i zrealizowanych
robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej .
Przed przystąpieniem do badania

, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera rodzaju ,

miejscu i terminie badania
Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera .
Badania powinny być przeprowadzone z udziałem przedstawicieli Projektanta , Wykonawcy i
Eksploatującego Kanalizację .
Badanie ułożenia przewodu na podłożu należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne .
Badanie odchylenia w planie osi ułożonego przewodu przeprowadzić należy do 0,005 m w
trzech wybranych miejscach badanego odcinka przewodu .
Badanie różnicy rzędnych w profilu ułożonego przewodu wykonać przez pomiar rzędnych
po jego wierzchu w kluczu i porównanie zgodności z dokumentacją .
Dokładność pomiaru do 0,005 w trzech wybranych punktach badanego przewodu .
Badanie wykonania zmiany kierunku ułożenia przewodu w planie i w profilu przeprowadzić
przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary z dokładnością do 0,001 m .

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest dla:


przewodów rurowych 1mb dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi
przewodu, do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i
łączników; długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy;
 kształtki, łączniki, zawory 1szt. dla każdego typu i średnicy
 płukanie instalacji 1mb dla każdej średnicy rurociągu
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do obioru końcowego.

8. Odbiór robót.
8.1. Odbiór międzyoperacyjny.
Odbiór międzyoperacyjny są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie
elementów tej instalacji.
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Odbiory

międzyoperacyjne

należy

dokonywać

szczególnie,

jeżeli

dalsze

roboty

będą

wykonywane przez innych pracowników.
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W
protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupełniających.
Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.
8.2. Odbiór techniczny częściowy.
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów
ułożonych i zaizolowanych uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których
sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego).
Odbiór

częściowy

przeprowadza

się

w

trybie

przewidzianym

dla

obioru

końcowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:


sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonywany zgodnie z
projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian
w tym projekcie,
 sprawdzić zgodność wykonywania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie
konieczności odstępstwa wprowadzone w dzienniku budowy,
 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe
wykonanie robót, zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.
Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie
dokonać odbioru częściowego.
8.3. Odbiór techniczny końcowy.
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu
następujących warunków:




zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,
dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
zakończono roboty budowlano – konstrukcyjne, wykończeniowe i inne,

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:


projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),



dziennik budowy,
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potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowę i przepisami,



obmiary powykonawcze,



protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,



protokoły odbiorów technicznych częściowych



protokoły wykonanych bada odbiorczych,



dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z których
wykonano instalację



dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,



instrukcję obsługi i gwarancje wbudowania wyrobów,



instrukcję obsługi instalacji,

W ramach odbioru końcowego należy:


sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,



sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian,



sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,



sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,



sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych



uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

Obiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny obiór instalacji. W ramach
odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji
nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. Podstawa płatności.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie instalacji,
- zakup i transport materiału do wykonania robót,
- uporządkowanie terenu robót,
- wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych,
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów.

10. Przepisy związane
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Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane
rozp.



Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp.



PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę



PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie – Związki miedzy różnymi rodzajami odchyłek i
tolerancji stosowanych w wymaganiach



BN-83/8971- 06 -02 Rury bezciśnieniowe .Rury betonowe i żelbetowe .



BN-83/8971- 06.00



BN-83/8836-02 Przewody podziemne .Roboty ziemne. Wymagania i badania przy




Rury i kształtki bezciśnieniowe .Ogólne wymagania - badania

odbiorze .
PN-84/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorze .



PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna i zewnętrzna . Obiekty i elementy wyposażenia .
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