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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie wymiany urządzeń i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej popłuczyn

w stacji wodociągowej wraz z ujęciem wodociągowym (studnią)

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną

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

wykonanie  nowej,  przebudowanej  instalacji  wodociągowej,  po  uprzednim  zdemontowaniu  starej 

instalacji. 

•montaż rurociągów,

•montaż armatury,

•montaż urządzeń,

•badania instalacji,

•regulacja działania instalacji.

1.4. Ogólne wymagania

•Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z dokumentacją  projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22,  23  i  28  ustawy  Prawo  budowlane,  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i odbioru  sieci 

wodociągowych”  COBRTI  INSTAL,  Warszawa  2001  i „Warunkami  technicznymi  wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

•Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  do  wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach 

i trwałości.  Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  należy  realizować  zgodnie  z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji.



2. MATERIAŁY

•Do  wykonania  instalacji  wodociągowej  i kanalizacyjnej  mogą  być  stosowane  wyroby  produ-

centów krajowych i zagranicznych.

•Wszystkie  materiały użyte  do wykonania  instalacji  muszą posiadać  aktualne  polskie  aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

•Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur instalacyjnych z atestem ….........................

•Instalacja  kanalizacyjna  zostanie  wykonana  z rur  kanalizacyjnych  kielichowych  z PVC, 

uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.

•Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i wewnątrz,  bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

a)Instalacja  ma  być  wyposażona  w typową  armaturę  odcinającą  oraz  armaturę  wypływową 

o podwyższonym standardzie.

b)3. SPRZĘT
a)Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno w miejscu  tych  robót,  jak też  przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.4. Rury

a)Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 

należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposażenia

a)Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca 

się  transportowanie  w oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Elementy  wyposażenia  należy  przecho-

wywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4.6. Armatura

a)Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 

w magazynach zamkniętych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Montaż rurociągów

a)Rurociągi łączone będą poprzez połączenia …........................................



b)Rurociągi montowane będą na wspornikach z kształtowników i uchwytach stalowych.

c)Przed  układaniem  przewodów  należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  możliwe  do  wyeliminowania 

przeszkody,  mogące  powodować  uszkodzenie  przewodów  (np.  pręty,  wystające  elementy  zaprawy 

betonowej i muru).

d)Przed  zamontowaniem należy sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie  posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 

Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

e)Kolejność wykonywania robót:

–wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

–wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

–przecinanie rur,

–założenie tulei ochronnych,

–ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

–wykonanie połączeń.

a)W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 

rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 

zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 

ściany  lub  stropu.  Przejścia  przez  przegrody  określone  jako  granice  oddzielenia  pożarowego  należy 

wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.

b)Rury znajdujące  się  w pobliżu  ścian  mocować  za  pomocą  obejm skręcanych  i  prętów o  długościach 

dostosowanych do położenia rury, kotwionych do ścian.

c)Rury prowadzone pod stropem mocować za pomocą obejm skręcanych i prętów kotwionych w stropie.

d)Rury  oparte  na  wspornikach  mocować  za  pomocą  obejm  i  prętów  zamocowanych  do  wsporników. 

Wszystkie elementy mocowania rur wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301).

5.3. Montaż urządzeń, armatury i osprzętu

a)Montaż urządzeń, armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

a)Instalacja w musi być poddana próbie szczelności.

b)Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.

c)Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.

d)Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
a)Kontrola  jakości  robót  związanych  z wykonaniem  instalacji  wodnej  powinna  być  przeprowadzona 

w czasie  wszystkich  faz  robót,  zgodnie  z wymaganiami  Polskich  Norm  i  „Warunkami  technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

b)Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.



c)Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 

za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT
a)Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”

b)W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:

c)wykonanie zasypek filtracyjnych w filtrach.

d)Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 

robót i elementów do prawidłowego montażu.

e)Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego instalacji.

f)Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

–Dokumentacja  projektowa  z naniesionymi  na  niej  zmianami  i uzupełniania  w trakcie 

wykonywania robót,

–Dziennik budowy,

–dokumenty dotyczące jakości  wbudowanych  materiałów (świadectwa jakości  wydane przez 

dostawców materiałów),

–protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

–protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

a)Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

–zgodność wykonania  z Dokumentacją  projektową oraz ewentualnymi  zapisami  w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

–protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,

–aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

–protokoły badań szczelności instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT
•Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
•Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
•„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

•„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 

2001.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2
   BU               BUDOWA  PODZIEMNYCH ZEWNĘTRZNYCH

- INSTALACJI  WODOCIĄGOWYCH I PRZEWODÓW 

TŁOCZNYCH WÓD POPŁUCZNYCH  

Biuro autorskie: “HYDROEKO” Henryk Rosiński  75-396 Koszalin

 ul. Podlaska 45

Obiekt:  Stacja wodociągowa w Jezierniku gmina Rzeczenica

Koszalin czerwiec 2014.                                  Opracował:

                                                              mgr Agnieszka Kasperczyk...................

                                                               tech.Jan Nowakowski.............................



1 . WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 

odbioru podziemnych zewnętrznych instalacji wodociągowych w ramach inwestycji:

STACJA WODOCIĄGOWA W JEZIERNIKU, GMINA RZECZENICA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót  przy przebudowie  i  budowie  sieci  wodociągowej  i  tłocznej  wód  popłucznych  w ramach 

inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy  budowy zewnętrznych instalacji wodociągowej .

Zakres stosowania dotyczy budowy zewnętrznych instalacji wodociągowych oraz tócznych wód 

popłucznych na terenie SUW.

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:

      a) wodociąg i przewód tłoczny z rur ciśnieniowych PE cechowanych na ciśnienie 1 MPa, 

łączonych metodą zgrzewania, o średnicach 50 -160mmmm

Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje:

a)oznakowanie robót,

b)dostawę materiałów,

c)wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, 

przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,

d)wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV ,

e)przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

f)ułożenie przewodów wodociągowych, odgałęzień, montaż rur ochronnych i armatury

                -    zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

                - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Przewód  wodociągowy -  rurociąg  wraz  z  urządzeniami  przeznaczony do  przesyłu  wody 

między obiektami stacji wodociągowej. 

 1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-

01600.



2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej 

powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie 

lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych 

aprobat  europejskich  elementy  i  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  odpowiednich 

specyfikacji. 

Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu 

Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały uzgodnione z SNG w 

projekcie budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodociągowej   tłocznej stosuje się następujące materiały:

a)rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-

62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypkę

1. Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinająca

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować:

a)zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe fig.2002 JAFAR.

2.7. Elementy montażowe

Jako elementy montażowe należy stosować:

a)złącza  dla rur PE oraz łączniki rurowe systemu producenta rur.

2.9. Składowanie materiałów

2.9.1 Rury przewodowe



Rury należy przechowywać w położeniu  poziomym na płaskim,  równym podłożu,  w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

warunków bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 

podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość 

sterty rur  PE nie  powinna  przekraczać  1,5  m.  Składowane  rury nie  powinny być  narażone  na 

bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie 

powinna przekraczać 30oC,

2.9.2. Armatura przemysłowa (zasuwy,zawory,  nasuwki, kompensatory, )

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

2.9.3. Kruszywo

Składowisko  kruszywa  powinno  być  zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego  odcinka 

wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

2.9.4. Cement

Składowanie  cementu  w  workach  Wykonawca  zapewni  w  magazynach  zamkniętych. 

Składowany  cement  musi  być  bezwzględnie  odizolowany  od  wilgoci.  Czas  przechowywania 

cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

3. sprzęt

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych 

i wykończeniowych:

a)żuraw budowlany samochodowy o nośności do 5ton,

b)koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,

c)spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM,

d)sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie:  ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

3.2. Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy:

e)samochód dostawczy do 0,9 t,

f)samochód skrzyniowy do 5 t,



g)samochód samowyładowczy od 5 do 10 t,

h)samochód beczkowóz 4 t,

i)przyczepę dłużycową do 10 t,

j)żurawie samochodowe od 5 do 6 t,

k)wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,

l)zgrzewarkę do rur PE,

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie.

4. transport

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 

powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 

przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 

przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu 

i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz 

ładować do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 

przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.

Przy  wielowarstwowym  układaniu  rur  górna  warstwa  nie  może  przewyższać  ścian  środka 

transportu o więcej  niż  1/3 średnicy zewnętrznej  wyrobu. Pierwszą  warstwę rur kielichowych i 

kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy 

przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.

4.2. Transport urządzeń i armatury przemysłowej

Transport  armatury  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu,  zgodnie  z 

obowiązującymi  przepisami  transportowymi.  Armatura  transportowana  luzem  powinna  być 

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  komunikacyjnymi.  Wykonawca 

zabezpieczy  w  czasie  transportu  elementy  przed  przemieszczeniem  i  uszkodzeniem.  Skrzynki 



należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno 

umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do  przewozu  mieszanki  betonowej  Wykonawca  zapewni  takie  środki  transportu,  które  nie 

spowodują:

a)segregacji składników,

b)zmiany składu mieszanki,

c)zanieczyszczenia mieszanki,

d)obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie 

mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa  użyte  na  podsypkę  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami.  Wykonawca 

zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu 

robót.

4.6. Transport  cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement 

przed wilgocią.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  dokona wytyczenia robót i  trwale oznaczy je w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 

niedostatecznej ilości reperów stałych 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą  z opadów atmosferycznych powinny być 

zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:

(1)górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren;

(2)powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu;

(3)w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.

 

5.2. Roboty ziemne

Przed  rozpoczęciem  wykonywania  wykopów  należy  wykonać  przekopy  próbne  w  celu 



zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na 

szerokości wykopu.

Wykopy należy wykonać jako otwarte nieumocnione. J

Metoda wykonywania wykopów  mechanicznie, koparką o pojemności naczynia roboczego 0,25 

do 0,40 m3. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce 

wskazane przez Inżyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej  położonego punktu rurociągu 

przesuwając się stopniowo do góry. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące  równolegle  z  wykopem  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  a  w  razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m.

Dno wykopu powinno  być  równe i  wykonane ze  spadkiem ustalonym w dokumentacji  pro-

jektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  (0,20  m)  gruntu  należy  wykonać  bezpośrednio  przed 

wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie 

lub w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podłoża

 Podłoże  pod  rurociąg  należy  wykonać  z  warstwy  piasku  o  grubości  10  cm,  zgodnie  z 

dokumentacją projektową.

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej.

5.4. Roboty montażowe

5.4.1. Warunki ogólne

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów 

nie mniej jednak niż 0,1%.

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji  cieplnej i środków zabezpiecza-

jących podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzo-

ne  od  wierzchu  przewodu  do  powierzchni  projektowanego  terenu  było  większe  niż  głębokość 

przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:

a)w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m 

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy 

znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odległość  osi  przewodu  w  planie  od  urządzeń  podziemnych  i  naziemnych  oraz  od  ściany 



budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej 

długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur 

powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite 

tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:

b)rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe,

c)kształtki  żeliwne  poprzez  kielichy  lub  nasuwki  uszczelnione  uszczelkami  gumowymi 

dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

d)kształtki  żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z  podkładką i  nakrętką w 

wykonaniu odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim założeniu 

uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami.

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przy-

padkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:

a)dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej 

strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,

b)dla  pozostałych  przewodów,  gdy  wielkość  zmiany  kierunku  w  pionie  lub  poziomie  na 

połączeniu rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia.

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do 

+30oC.

5.4.3. Armatura odcinająca

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować:

a)na węzłach wodociągowych 

5.4.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość wars-

twy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PE - 0,3 m.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym 

po obu stronach przewodu.

Pozostałe  warstwy  gruntu  dopuszcza  się  zagęszczać  mechanicznie,  o  ile  nie  spowoduje  to 

uszkodzenia  przewodu.  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  powinien  być  zgodny  z  dokumentacją 



projektową.

W przypadku  prowadzenia  robót  ziemnych  w istniejącej  drodze  o  nawierzchni  ulepszonej  i 

trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę 

zasypu wzmocnioną podbudową drogi.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

a)zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,

b)określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

c)określenie stanu terenu,

d)ustalenie składu betonu i zapraw,

e)ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

f)ustalenie metod wykonywania wykopów,

g)ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

h)sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  na  placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

i)sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

j)zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

k)badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

l)badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

m)sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie

n)badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności 

i zgodności z określonym w dokumentacji,

o)badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa,

p)badanie  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  i  warunkami  określonymi  w 

odpowiednich  normach  przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytwórni  materiałów, 

ewentualnie innymi umownymi warunkami,



q)badanie  głębokości  ułożenia  przewodu,  jego  odległości  od  budowli  sąsiadujących  i  ich 

zabezpieczenia,

r)badanie ułożenia przewodu na podłożu,

s)badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

t)badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

u)badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

v)badanie zabezpieczenia przed korozją,

w)sprawdzenie  montażu  armatury,  sprawdzenie  rzędnych  posadowienia  skrzynek  zasuw  i 

hydrantów,

x)badanie szczelności całego przewodu,

y)badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

z)badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

aa)odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi  wykopu  nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

bb)odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

cc)odchylenie grubości  warstwy zabezpieczającej  naturalne podłoże  nie powinno przekroczyć 

±3 cm,

dd)dopuszczalne  odchylenia  w  planie  krawędzi  wykonanego  podłoża  wzmocnionego  od 

ustalonego  na  ławach  celowniczych  kierunku  osi  przewodu  nie  powinny  przekraczać  dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 

ee)różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla 

przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,

ff)dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm,

gg)dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 

przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

hh)stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 

powinien wynosić mniej niż 0,97.

7. Obmiar robót

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową jest  m (metr)  wykonanego i  odebranego przewodu i  uwzględnia  niżej 

wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:



a)rozbiórka starych przewodów w m

b)rozbiórka nawierzchni w m2

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami 

Inżyniera Kontraktu jeżeli  wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają  wszystkie  technologiczne 

czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie:

a)roboty przygotowawcze,

b)roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

c)przygotowanie podłoża,

d)roboty montażowe wykonania rurociągów,

e)próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość  odcinka  robót  ziemnych  poddana  odbiorowi  nie  powinna  być  mniejsza  od  50  m  i 

powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób 

prowadzenia wykopów.

Dopuszcza  się  zwiększenie  lub  zmniejszenie  długości  przeznaczonego  do  odbioru  odcinka 

przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 

uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi.  Inżynier Kontraktu dokonuje 

odbioru robót zanikających.

8.3. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega:

f)sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),

g)badanie  szczelności  całego  przewodu  (przeprowadzone  przy  całkowicie  ukończonym  i 

zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

h)badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w 

zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki  przeprowadzonych  badań  podczas  odbioru  powinny  być  ujęte  w  formie  protokółu, 



szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 

końcowego  należy  uznać  za  dokładne,  jeżeli  wszystkie  wymagania  (badanie  dokumentacji  i 

szczelności  całego  przewodu)  zostały  spełnione.  Jeżeli  któreś  z  wymagań  przy  odbiorze 

technicznym końcowym nie zostało spełnione,  należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 

działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

9. Podstawa płatności

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje:

a)dostawę materiałów,

b)wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych,

c)wykonanie  wykopu  w  gruncie  III  -  IV  kat.  wraz  z  umocnieniem  ścian  wykopu  i  jego 

odwodnieniem,

d)przygotowanie podłoża i fundamentu,

e)ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia,

f)przeprowadzenie próby szczelności,

g)przeprowadzenie badań bakteriologicznych,

h)zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,

i)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

j)pomiary i badania.

10.Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sieć  wodociągowa  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy  wyposażenia. 

Terminologia
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka
7. PN-B-10725 Wodociągi.  Przewody  zewnętrzne.  Wymagania  i  badania  przy 

odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne



1

0.

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania

1

1.

PN-83/M-

74024/00

Armatura  przemysłowa.  Zasuwy  klinowe  kołnierzowe  żeliwne. 

Wymagania i badania
1

2.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

1

3.

PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 

1 MPa
1

4.  

PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE)
1

5.

ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

  

1.

  

2.

  

3.

  

Wymagania  techniczne  COBRI  INSTAL  Zeszyt  3.  Warunki  techniczne  wykonania  i 

odbioru sieci wodociągowych – 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. 

IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne

10.3. Rysunki w dokumentacji projektowej

– rys. nr ...........................
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 

odbioru  robót  związanych  z  budową  zewnętrznych  instalacji  sanitarnych  –  odprowadzenie 

popłuczyn,  przelewy  i  spusty  ze  zbiorników  retencyjnych,  w  ramach  inwestycji:  „Stacja 

Wodociągowa w Jezierniku, gmina Rzeczenica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 

realizacji  umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w 

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 

wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę:

− sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=160mm,

− sieci wód popłucznych grawitacyjnych z rur PVC d=200mm,160mm,

−sieci tłocznej wód popłucznych z rur PE d=50mm, 

−studzienek połączeniowych z kręgów betonowych φ 1000mm

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

a)oznakowanie robót,

b)dostawę materiałów,

c)wykonanie  prac  przygotowawczych,  w  tym   przekopy  próbne  oraz  podwieszenie 

instalacji obcych,

d)wykonanie rur ochronnych,

e)wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV nieumocnionym, ze skarpami, 

f)przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

g)ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych,

h)wykonanie izolacji studzienek,

i)zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

j)przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków popłucznych ze stacji uzdatniania wody.



1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

1.4.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych.

1.4.2.3. Odgałęzienie  -  kanał odpływowy od pierwszej  studzienki  od strony budynku do połą-

czenia z kanałem sanitarnym

1.4.2.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i odpro-

wadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka  kanalizacyjna  -  studzienka  rewizyjna  -  na  kanale  nieprzełazowym  przez-

naczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.3.2. Studzienka  przelotowa  -  studzienka  kanalizacyjna  zlokalizowana  na  załamaniach  osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka  połączeniowa  -  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający  wytrącenie  nadmiaru  energii  ścieków,  spływających  z  wyżej 

położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.

1.4.4. Elementy studzienek i komór

1.4.4.1. Komora  robocza  -  zasadnicza  część  studzienki  przeznaczona  do  czynności  eksploata-

cyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierz-

chni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przezna-

czony do zejścia obsługi do komory roboczej.

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych  lub  komór  kanalizacyjnych,  umożliwiający  dostęp  do  urządzeń  kana-

lizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 

komory roboczej.

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

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



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały  zastosowane  do  budowy  sieci  kanalizacji 

sanitarnej  powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli  to możliwe,  przez  normy 

europejskie  lub  technicznym aprobatom europejskim.  W przypadku braku  norm krajowych  lub 

technicznych  aprobat  europejskich  elementy  i  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom 

odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.2. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o średnicy 200mm, 160mm, PE o średnicy 50mm, zgodne z PN-85/C-

89205 są stosowane do budowy odgałęzień kanalizacji sanitarnej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:

kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917,

a)muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037.

Komora  robocza  poniżej  wejścia  kanałów  powinna  być  wykonana  jako  monolit  z  betonu 

hydrotechnicznego  o  wytrzymałości  obliczeniowej  nie  mniejszej  niż  40  MPa  (N/mm2)  lub 

alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.

2.3.2.. Dno studzienki

Dno  studzienki  wykonuje  się  jako  monolit  z  betonu  hydrotechnicznego  o  właściwościach 

podanych w pkt 2.3.1.

2.3.3. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe należy wykonywać jako:

a)włazy  żeliwne  typu  lekkiego  i  ciężkiego  odpowiadające  wymaganiom  PN-H-74051-02 

umieszczane w korpusie drogi, z pokrywami. 

2.3.4. Stopnie złazowe

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 .



2.356. Płyta pokrywowa

Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Średnica 

płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową.

2.4. Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Materiał filtracyjny i podsypka dla drenażu

Jako materiały filtracyjne należy stosować:

−żwir  naturalny,  sortowany o  wymiarach  ziarn  większych  niż  otwory w  rurociągu  drenarskim, 

którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny stykowe między rurkami 

oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych,

−piasek gruby o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,5 

mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480,

−piasek średni o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,5 

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

więcej niż 50 %, wg PN-B-02480.

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

oznaczaniu  wg  PN-B-04492.  Żwiry i  piaski  nie  powinny mieć  zawartości  związków  siarki  w 

przeliczeniu na SO3 większej niż  0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypkę 

pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113.

2.10. Składowanie materiałów

2.10.1. Rury

Rury  można  składować  na  otwartej  przestrzeni,  układając  je  w  pozycji  leżącej  jedno-  lub 

wielowarstwowo, albo w pozycji  stojącej.  Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drew-



nianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 

powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 

w  sposób  zapewniający stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do  poszczególnych  stosów  lub 

pojedynczych rur.

2.10.2. Kręgi

Kręgi  można  składować  na  powierzchni  nieutwardzonej  pod  warunkiem,  że  nacisk  kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy  składowaniu  wyrobów  w  pozycji  wbudowania  wysokość  składowania  nie  powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów 

lub pojedynczych kręgów.

2.10.3. Cegła kanalizacyjna

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 

odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.

Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający 

łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach 

albo pryzmach.

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej 

wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów 

i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.

2.10.4. Włazy kanałowe i stopnie

Włazy  kanałowe  i  stopnie  powinny  być  składowane  z  dala  od  substancji  działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i odwodniona.

2.10.5. Kruszywo

Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób 

zabezpieczający  je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  rodzajami  i  frakcjami 

kruszyw.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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



3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  kanalizacji  sanitarnej  powinien  wykazać  się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

żurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsiębiernych,

a)spycharek kołowych lub gąsienicowych,

sprzętu do zagęszczania gruntu,

wciągarek mechanicznych,

beczkowozów.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur 

betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy prze-

wozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca  zabezpieczy  wyroby  przewożone  w  pozycji  poziomej  przed  przesuwaniem  i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielo-

warstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej 

niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m). Pierwszą warstwę rur 

kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach 

stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 

4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 

do  pozycji  wbudowania.  Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  przewożonych  elementów, 

Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 

gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m 

należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin  zawiesia  rozmieszczonych równomiernie  na 

obwodzie prefabrykatu.



4.3. Transport cegły kanalizacyjnej

Cegła  kanalizacyjna  może  być  przewożona  dowolnymi  środkami  transportu  w  jednostkach 

ładunkowych  lub  luzem.  Jednostki  ładunkowe  należy  układać  na  środkach  transportu 

samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem 

należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw 

na powierzchni środka transportu. Wysokość  ładunku  nie 

powinna  przekraczać  wysokości  burt.  Cegły luzem mogą  być  przewożone  środkami  transportu 

samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie 

za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i 

wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów 

pomocniczych.

4.4. Transport włazów kanałowych

Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób 

zabezpieczony  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem.  Włazy  typu  ciężkiego  mogą  być 

przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą 

stalową.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniże-

nia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.



5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i 

trwale  oznaczy  je  w  terenie  za  pomocą  kołków  osiowych,  kołków  świadków  i  kołków 

krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 

rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 

robót w strefie tych urządzeń.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zloka-

lizowania istniejącego uzbrojenia.  Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i  podwiesić na sze-

rokości wykopu.

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte nieumocnione, ze skarpami. Metody wykonania 

robót  -  wykopu  (ręcznie  lub  mechanicznie)  powinny być  dostosowane  do  głębokości  wykopu, 

danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest  zewnętrznymi  wymiarami  kanału.   Wydobyty grunt  z 

wykopu  powinien  być  wywieziony  przez  Wykonawcę  na  odkład  lub  złożony  wzdłuż  wykopu 

zgodnie z dokumentacją projektową.

Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  dokumentacji 

projektowej,  przy  czym  dno  wykopu  Wykonawca  wykona  na  poziomie  wyższym  od  rzędnej 

projektowanej  o  0,20  m.  Zdjęcie  pozostałej  warstwy  0,20  m  gruntu  powinno  być  wykonane 

bezpośrednio  przed  wykonaniem  podsypki  z  drenażem  korytkowym  i  ułożeniem  przewodów 

rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. 

5.4. Przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem 

jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 30 cm 

zgodnie z dokumentacją projektową.



Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej.

5.5. Roboty montażowe

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:

najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. 

od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

•dla kanałów o średnicy 0,20 i 0,25 m - 5 ‰,

a)dla kanałów o średnicy 0,30 m - 3 ‰

dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 15 ‰

–  największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu i 

wynoszą dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC 25 %.

głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niż 

1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.

5.5.1. Kanały

Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych.

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 

długości  rury  i  mocno  podbite,  aby  rura  nie  zmieniła  położenia  do  czasu  wykonania  prób 

szczelności.

Rury  należy  układać  w  temperaturze  powyżej  0o C,  a  wszelkiego  rodzaju  betonowania 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem.

Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów 

dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o.

5.5.2.. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanałów  należy wykonać o średnicy 1,00 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału,

studzienki  połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu  jednego lub  dwóch kanałów 

bocznych,



a)wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś,

a)studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i  kaskadowych) przedstawiony 

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w „Katalogu 

powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:

komory roboczej,

dna studzienki,

włazu kanałowego,

stopni złazowych.

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych 

kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową.

Studzienki  mogą być wykonane bez kominów włazowych,  bezpośrednio na komorze roboczej 

należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051.

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 

zgodny  z  przekrojem  kanału,  a  powyżej  przedłużony  pionowymi  ściankami  do  poziomu 

maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt 

łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona 

stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 

zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem 

terenu.

W ścianie komory roboczej  należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, 

w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.3. Izolacje

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 

stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu. W środowisku słabo 



agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie 

izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno. 

5.5.4.. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 

powinien  być  równomiernie  układany  i  zagęszczany  po  obu  stronach  przewodu.  Wskaźnik 

zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykPrzed zakończeniem dnia roboczego 

bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

onać badania materiałów do betonu i zapraonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić 

receptę.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

a)badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

b)sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie

badanie  i  pomiary szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy podłoża  z  kruszywa 

mineralnego lub betonu,

a)badanie odchylenia osi kanałów,

a)sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

a)badanie odchylenia spadku kanałów,

a)sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,



a)badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,

a)sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a)odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm,

a)odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,

a)odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie,  odchylenie odległości osi  ułożonego przewodu od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,

odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 

-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku),

wskaźnik  zagęszczenia  zasypki  wykopów  określony  w  trzech  miejscach  na  długości  100  m 

powinien być zgodny z pkt 5.6.6,

a)rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami 

Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu przeprowadza się  dla poszczególnych faz robót 
podlegających  zakryciu.  Roboty  te  należy  odebrać  przed  wykonaniem  następnej  części  robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

a)roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem ,



wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach,

a)wykonana izolacja,

zasypany  zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

a)oznakowanie robót,

(1)dostawę materiałów,

wykonanie robót przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV,

a)przygotowanie podłoża i fundamentu,

ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni, 

wykonanie izolacji studzienek,

a)zasypanie i zagęszczenie wykopu,

–przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
2.    PN-81/B-03020 Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie
3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5.    PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka
6.    PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
7.    PN-EN-295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 

i kanalizacyjnej
8.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
9.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
10.  PN-EN 124 Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do 



nawierzchni  dla  ruchu  pieszego  i  kołowego.  Zasady konstrukcji, 

badania typu, znakowanie, sterowanie jakością
11.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
12.  PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
13.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
14.   BN-62/6738-

03,04,07        

Beton hydrotechniczny

15.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne
16.  PN-EN 1917 Studzienki  włazowe  i  niewłazowe  z  betonu  niezbrojonego,  z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
19. PN-C-89221 Rury  drenarskie  karbowane  z  nieplastyfikowanego  polichlorku 

winylu
20. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego.

10.2. Inne dokumenty

  

1.

  

2.

  

3.

  

4.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania  techniczne  COBRI  INSTAL  Zeszyt  9.  Warunki  techniczne  wykonania  i 

odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. 

IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne.

.
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1.1.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                 B.01. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

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

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.01.01. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.

B.01.01.02. Zasypki.

B.01.01.03. Transport gruntu.

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia  podane w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi  normami i  wy-

tycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.  

 

2.2.     Grunty do wykonania podkładu wg B.01.01.01-02  

Do  wykonania  podkładu  należy  stosować  pospółki  żwirowo-piaskowe.  Wymagania  dotyczące 

pospółek:

–uziarnienie do 50 mm,

–łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,

–zawartość frakcji pyłowej do 2%,

–zawartość cząstek organicznych do 2%.

2.3.     Do wykonania podkładu wg B.01.01.02.   należy stosować piasek zwykły.



       3.   Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 

lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1.     Wykopy wg B.01.01.00.  

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do wykonywania  wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 

zgodność  rzędnych  terenu  z danymi  podanymi  w projekcie.  W tym celu  należy wykonać 

kontrolny pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  W trakcie  realizacji  wykopów konieczne  jest 

kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów

(1)Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  określono  inaczej  dopuszcza  się  stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

–w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1

– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

–w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(1)W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia:

–w pasie  terenu  przylegającym do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości  równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate-

riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych

–naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 

być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń

–stan  skarp  należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności  od  występowania 

niekorzystnych czynników.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podję-

cia odpowiednich decyzji.



5.2.      Podsypki – B.01.01.01  

5.2.1. Wykonawca  może  przystąpić  do  układania  podsypek  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera, 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.

(2) Przed  rozpoczęciem zasypywania  dno wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków 

materiałów budowlanych.

(3) Układanie  podkładu  należy  prowadzić  na  całej  powierzchni  wykopu,  równomiernie 

warstwami grubości 25 cm.

(4) Całkowita  grubość  podkładu  według  projektu.  Powinna  to  być  warstwa  stała  na  całej 

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaźnik  zagęszczenia  podkładu  wg  dokumentacji  technicznej  lecz  nie  mniejszy  od 

Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:

 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych.

 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.

 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu.  Powinna to być  warstwa stała  na całej 

powierzchni rzutu obiektu.

 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora.

5.3.     Zasypki wg B.01.01.02.  

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 

co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-

nych w nim robót.

 (2) Przed rozpoczęciem zasypywania  dno wykopu powinno być  oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci.

 (3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,

0,50–1,00  m  –  przy  ubijaniu  ubijakami  obrotowo-udarowymi  (żabami)  lub  ciężkimi 

tarczami.

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

 (4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 

0,95 wg próby normalnej Proctora.



 (5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1)  Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami 

wyszczególnionymi w p. 11.

6.1.     Wykopy wg B.01.01.00  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

–zgodność wykonania robót z dokumentacją

–prawidłowość wytyczenie robót w terenie

–przygotowanie terenu

–rodzaj i stan gruntu w podłożu

–wymiary wykopów

–zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2.     Wykonanie podkładów wg B.01.01.00  

Sprawdzeniu podlega:

–przygotowanie podłoża

–materiał użyty na podkład

–grubość i równomierność warstw podkładu

–sposób i jakość zagęszczenia.

6.3.     Zasypki wg B.01.01.02.  

Sprawdzeniu podlega:

–stan wykopu przed zasypaniem

–materiały do zasypki

–grubość i równomierność warstw zasypki

–sposób i jakość zagęszczenia.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:

B.01.01.00 – wykopy – [m3]

B.01.01.01 – podkłady i nasypy – [m3]

B.01.01.03 – zasypki – [m3]

B.01.01.03 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
B.01.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

–wyznaczenie zarysu wykopu,



–odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

–odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.

B.01.01.01 – Wykonanie podkładów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.

Cena obejmuje:

–dostarczenie materiału

–uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.

B.01.01.02. – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.

Cena obejmuje:

–dostarczenie materiałów

– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

B.01.01.03.  Transport  gruntu  –  płaci  się  za  m3 wywiezionego  gruntu  w  stanie  rodzimym  z 

uwzględnieniem odległości transportu.

Cena obejmuje:

–załadowanie gruntu na środki transportu

–przewóz na wskazaną odległość

–wyładunek z rozplantowaniem z grubsza

–utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10.  Przepisy związane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

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

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów 

i wymiarów.



1.2.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02. ZBROJENIE BETONU

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące zbrojenia 

betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych występujących 

na stacjach i przystankach modernizowanej linii.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty,  których  dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na 

celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robót wchodzą:

B.02.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.

B.02.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III.

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.Materiały
2.1.     Stal zbrojeniowa  

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:

•Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny  odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli 

poniżej.
Gatunek  stali Średnica  pręta Granica 

plastyczności
Wytrzymałość  na 

rozciąganie
Wydłużenie 

trzpienia
Zginanie  

a – średnica
mm MPa MPa % d – próbki

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180)

18G2-b6-32355
34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

•W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 



naderwań i rozwarstwień.

(3)  Wady powierzchniowe:

•Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

•Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.

•Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

–jeśli  mieszczą  się  w  granicach  dopuszczalnych  odchyłek  dla  walcówki  i  prętów 

gładkich,

–jeśli  nie  przekraczają  0,5  mm  dla  walcówki  i  prętów  żebrowanych  o  średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

(4) Odbiór stali na budowie.

•Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

–znak wytwórcy,

–średnicę nominalną,

–gatunek stali,

–numer wyrobu lub partii,

–znak obróbki cieplnej.

•Cechowanie  wiązek i  kręgów powinno być  dokonane  na przywieszkach  metalowych  po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.

•Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:

–na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń,

–odchyłki  wymiarów przekroju  poprzecznego prętów i  ożebrowania  powinny się  mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

–pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej więk-

szego niż 5 mm na 1 m długości pręta.

•Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.

•Dostarczoną  na  budowę  partię  stali  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  należy  przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:

–nie ma zaświadczenia jakości (atestu),

–nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na  podstawie  oględzin 

zewnętrznych,

–stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.



3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu  żeby  uniknąć 

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1.     Wykonywanie zbrojenia  

a)Czystość powierzchni zbrojenia.

•Pręty i  walcówki przed ich użyciem do zbrojenia  konstrukcji  należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,

•Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 

np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

•Czyszczenie  prętów powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

a)Przygotowanie zbrojenia.

•Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.

•Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.

•Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

•Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  miękkim,  spawać  lub  łączyć  specjalnymi 

zaciskami.

a)Montaż zbrojenia.

•Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

•Nie  należy podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych.

•Montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  w 

deskowaniu.

•Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego.

•Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie.

•Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy układane  w deskowaniu  zbrojenie  podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z poda-

nymi wyżej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.



7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 tona.

Do obliczania  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  (t)  zmontowanego zbrojenia,  tj.  łączną 

długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza się stali  użytej  na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani  drutu 

wiązałkowego.

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów 

o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.02.01.00 i B.02.02.00 podlegają zasadom odbióru robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:

8.1.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania ogólne”.  

8.2.     Odbiór końcowy – wg SST G.00  

8.3.     Odbiór zbrojenia  

•Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być  dokonany  przez 

Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

•Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 

prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 

zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. Podstawa płatności
Podstawę płatności  stanowi  cena  jednostkowa za 1 tonę.  Cena obejmuje  dostarczenie  materiału, 

oczyszczenie i  wyprostowanie,  wygięcie,  przycinanie,  łączenie oraz montaż zbrojenia  za pomocą 

drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu,  zgodnie  z  projektem  i  niniejszą  specyfikacją,  a  także 

oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.

10.  Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 



1.3.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03. BETON

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót betoniarskich.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty,  których  dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na 

celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.

B.03.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.03.02.00 Podbetony.

1.4.     Określenia podstawowe  

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

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Składniki mieszanki betonowej  

(1) Cement

a)Rodzaje cementu

Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego czystego,  tj.  bez  dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20

b)Wymagania dotyczące składu cementu

Wg  ustaleń  normy  PN-B-30000:1990  oraz  ponadto  zgodnie  z  zarządzeniem  Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

–Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

–Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%

–Zawartość alkaliów do 0,6%

– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%



a)Opakowanie

Cement  wysyłany  w  opakowaniu  powinien  być  pakowany  w  worki  papierowe  WK,  co 

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

•oznaczenie

•nazwa wytwórni i miejscowości

•masa worka z cementem

•data wysyłki

•termin trwałości cementu.

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we 

wsypy  umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników  i  urządzenie  do  wyładowania 

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

a)Świadectwo jakości cementu

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

b)Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.

c)Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu

•Cement pochodzący z każdej  dostawy musi  być poddany badaniom wg normy PN-EN 

196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990.

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy,  dla której  jest  atest z wynikami badań 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

•Ponadto  przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  zaleca  się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej:

–oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997

–oznaczenie  zmiany objętości  wg PN-EN 196-1:1996,  PN-EN 196-3:1996  i  PN-EN 

196-6:1997

–sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 

użyty do betonu.

a)Magazynowanie i okres składowania

•Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

•dla cementu pakowanego (workowanego):

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-

ków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 

dachu i ścianach)

•dla cementu luzem:



–magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego  załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem,  zaopatrzone  w 

urządzenia  do  przeprowadzenia  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w 

zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu,  włazy do 

czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).

•Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

•Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste,  zabezpieczające cement 

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

•Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

–10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

–po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych.

•Każda  partia  cementu  posiadająca  oddzielne  świadectwo  jakości  powinno  być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

(2) Kruszywo.

a)Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

–1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

–3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania.

Kontrola  partii  kruszywa przed użyciem go do wykonania  mieszanki  betonowej  obejmuje 

oznaczenia:

–składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

–kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

–zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

–zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.

W  celu  umożliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  należy  prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 

0–2 mm.

–2.3. Materiały do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 

ściskanie.

Orientacyjny skład podbetonu:

–pospółka kruszona 0/40,

–cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:



20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.Sprzęt
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  mieszarek  wolno 

spadowych).

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

(1) Środki do transportu betonu

•Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw. 

gruszkami).

•Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z 

uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w 

przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robót
5.1.     Zalecenia ogólne  

•Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 

i PN-63/B-06251.

•Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy.

5.2.     Wytwarzanie mieszanki betonowej  

(1) Dozowanie składników:

•Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie 

wagowo, z dokładnością:

2% – przy dozowaniu cementu i wody

3% – przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

•Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związaną  ze  zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie składników

•Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

•Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej



•Do podawania  mieszanek  betonowych  należy stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożli-

wiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek 

plastycznych.  Przy stosowaniu  pomp obowiązują  odrębne  wymagania  technologiczne przy 

czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

•Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych  z projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek dystansowych  zapew-

niających wymaganą wielkość otuliny.

•Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 

na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest  większa należy mieszankę podawać za 

pomocą  rynny  zsypowej  (do  wysokości  3,0  m)  lub  leja  zsypowego  teleskopowego  (do 

wysokości 8,0 m).

•Przy wykonywaniu konstrukcji  monolitycznych  należy przestrzegać dokumentacji  techno-

logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

–w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,

–warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

–przy wykonywaniu płyt  mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 

należy stosować belki wibracyjne.

(4) Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

•Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej.

•Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą 

wibratora.

•Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

•Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.

•Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-

teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

•Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

•Zasięg  działania  wibratorów przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm w kierunku 

głębokości  i  od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości  elementu.  Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 

być trwałe i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu



Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i 

uzgodnionych z projektantem.

•Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  po  winno  być  uzgodnione  z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych.

•Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

–usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego,

–obfite zwilżenie wodą i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy zaprawy cementowej  o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie  wykonywanym albo też narzucenie  cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego.  Powyższe zabiegi  należy wykonać  bezpośrednio  przed 

rozpoczęciem betonowania.

•W  przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania  nie  powinno  się  odbyć  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym 

stwardnieniu betonu.

Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C  to  czas  trwania  przerwy  nie  powinien 

przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest 

wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe  wyko-

nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.

•Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,  przechowywanie i  okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

•Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom technologicznym,  należy  opracować  plan 

kontroli  jakości  betonu dostosowany do wymagań technologii  produkcji.  W planie  kontroli 

powinny  być  uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  SST  oraz 

ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych  zabiegów 

technologicznych.

•Badania powinny obejmować:

–badanie składników betonu

–badanie mieszanki betonowej

–badanie betonu.

5.3.     Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

(1) Temperatura otoczenia

•Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C, 

zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem.



•W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera  oraz zapewnienia  mieszanki  betonowej  o temperaturze +20°C 

w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przystąpieniem do betonowania  należy przygotować  sposób postępowania  na wypadek 

wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

•Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony  przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.

•Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa powinno  być  zbadane  na  próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

•Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4.     Pielęgnacja betonu  

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

•Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu 

lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

•Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia  betonowania  rozpocząć pielęgnację  wilgotnościową betonu i  prowadzić  ją  co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

•Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

•Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-EN 

1008:2004.

•W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drga-

niami.

(2) Okres pielęgnacji

•Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Pole-

wanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

•Rozformowanie konstrukcji  może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości  roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-

małości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5.     Wykańczanie powierzchni betonu  

(1) Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:



•wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

•pęknięcia są niedopuszczalne,

•rysy  powierzchniowe  skurczowe są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

•pustki,  raki  i  wykruszyny są  dopuszczalne  pod warunkiem,  że  otulenie  zbrojenia  betonu 

będzie nie mniejsze  niż 2,5cm,  a  powierzchnia  na której  występują  nie  większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany,

•równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.  wypukłości  i  wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy:

•wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

•raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,

•wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.6.     Wykonanie podbetonu  

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym.

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.

Beton  winien  być  rozkładany w miarę  możliwości  w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:

B.03.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji.

B.03.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 

zasad podanych powyżej.

W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050.



9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.03.01.00:

–dostarczenie niezbędnych czynników produkcji

–oczyszczenie podłoża

–wykonanie deskowania z rusztowaniem

–ułożenie  mieszanki  betonowej  w nawilżonym deskowaniu,  z  wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni

–pielęgnację betonu

–rozbiórką deskowania i rusztowań

–oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.

B.03.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym.

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 

przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.



1.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04. POSADZKI

1. Wstęp
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na 

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.4.1.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.

B.4.01.01 Warstwa  wyrównawcza  grubości  3-5cm,  wykonana  z  zaprawy  cementowej  marki 

8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, 

ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnie-

niem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

B.4.02.00 Posadzki właściwe.

B.4.02.01 Posadzka  jednobarwna  z  płytek  podłogowych  ceramicznych  Gres  ułożonych  na  za 

prawie klejącej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, ustawie-

niem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopa-

sowaniem  i  ułożeniem  na  zaprawie  oraz  wypełnieniem  spoin  zaprawą  spoinującą, 

oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Określenia podstawowe

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

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest  użycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)  

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

–nie zawierać domieszek organicznych,

–mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 



średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.     Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.02.02.00)  

2.4.Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175

Składa się  z asfaltów ponaftowych o penetracji  minimum 30 w temperaturze  25°C, włóknistych 

wypełniaczy  mineralnych,  plastyfikatorów  i  dodatków  zwiększających  przyczepność  kitu  do 

powierzchni  uszczelniających  konstrukcji  (paki  tłuszczowe,  pak  i  żywica  kumaronowa,  kauczuk 

syntetyczny i żywice sztuczne)

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:

–penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,

–temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,

–przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną 

kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w 

masie,

–wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,

–spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,

–odporność  na  zamrażanie  kuli  kitu  o  masie  50  g  w  temperaturze  –20±2C  zrzuconej  z 

wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,

–gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.

2.5.     Wyroby terakotowe  

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a)Właściwości płytek podłogowych terakotowych:

–barwa: wg wzorca producenta

–nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%

–wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa

–ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

–mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20

–kwasoodporność nie mniej niż 98%

–ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

–długość i szerokość: ±1,5 mm

–grubość: ± 0,5 mm

–krzywizna: 1,0 mm

a)Gresy – wymagania dodatkowe:

–twardość wg skali Mahsa 8

–ścieralność V  klasa 

ścieralności

–na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:

–stopnice schodów,



–listwy przypodłogowe,

–kątowniki,

–narożniki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

–długość i szerokość: ±1,5 mm

–grubość: ±0,5 mm

–krzywizna:  1,0 mm

a)Materiały pomocnicze

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:

–zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej

–zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 

kazeiny.

a)Pakowanie

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.

Na opakowaniu umieszcza się:

–nazwę  i  adres  Producenta,  nazwę  wyrobu,  liczbę  sztuk  w  opakowaniu,  znak  kontroli 

jakości,  znaki  ostrzegawcze dotyczące  wyrobów łatwo tłukących  się  oraz  napis  „Wyrób 

dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.

a)Transport

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

b)Składowanie

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1,8 m.

2.6. Materiał o strukturze antypoślizgowej

Wymagania:

–dobra przyczepność do betonu,

–właściwości penetracyjne,

–nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,

–elastyczny (od –20° do + 250°C)

–wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),

–odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.



Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji  powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1.     Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-

towaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni 

na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

•Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

•Wytrzymałość  podkładu  cementowego  badana  wg  PN-85/B-04500  nie  powinna  być 

mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

•Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 

od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

•Temperatura  powietrza  przy wykonywaniu  podkładów cementowych  oraz  w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.

•Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

•Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.

•Zaprawę cementową  należy układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  między listwami 

kierunkowymi  o  wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

•Podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  lub  pochyloną, 

zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 

nie  powinna  wykazywać  większych  prześwitów  większych  niż  5  mm.  Odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 

mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

•W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 

przez  pokrycie  folią  polietylenową  lub  wilgotnymi  trocinami  albo  przez  spryskiwanie 

powierzchni wodą.

6. Kontrola jakości
6.1.     Wymagana jakość materiałów   powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości  lub  znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym na  opakowaniu  lub  innym równorzędnym 

dokumentem.

6.2.     Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają   

wymaganiom  technicznym. Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po 

okresie gwarancyjnym).



6.3.     Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót   (cieplnych, 

wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1.     Odbiór  materiałów  i  robót   powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz 

sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2.     Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają   

wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.     Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów   powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika 

budowy.

8.4.     Odbiór powinien obejmować:  

–sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

–sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badanie  należy 

wykonać przez ocenę wzrokową,

–sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

–sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków materiałów  posadzkowych;  badania  prosto-

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 

1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

–sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  cokołów  lub  listew  podłogowych;  badanie  należy 

wykonać przez ocenę wzrokową.

9.Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

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

cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.



PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu.



 

1.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.5. Roboty izolacyjne

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty,  których  dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na 

celu  wykonanie  izolacji  przeciwwodnej,  przeciwwilgociowej  i  termicznej  w  obiektach  objętych 

przetargiem.

B.5.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.5.02.00. Izolacje termiczne.

1.4.     Określenia podstawowe  

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

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Wymagania ogólne  

2.1.1. Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych  powinny 

odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do  papowych  izolacji  należy  stosować  papy  o  wkładach  nie  podlegających  rozkładowi 

biologicznemu,  do których  zalicza  się  papy na tkaninie  z włókien szklanych i  na welonie 

szklanym oraz papy na włóknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 

sklejanych  materiałów,  określoną  wg  metod  badań  podanych  w normach  państwowych  i 

świadectwach ITB.

2.1.4. Materiały  izolacyjne  powinny być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  w  sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2.     Materiały do izolacji przeciwwilgociowych  



2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze o 

gramaturze 400 g/m2.

a)Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

•wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu  rolki  niedopuszczalne są  uszkodzenia  powstałe  na  skutek sklejenia  się 

papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie 

dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.

•papa  po  rozerwaniu  i  rozwarstwieniu  powinna  mieć  jednolite  ciemnobrunatne 

zabarwienie.

•wymiary papy w rolce

–długość: 20 m ±0,20 m

40 m ±0,40 m

60 m ±0,60 m

–szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm

a)Pakowanie, przechowywanie i transport

•Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 

20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.

•Na każdej  rolce  papy powinna  być  umieszczona nalepka z podstawowymi  danymi 

określonymi w ww. normie.

•Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed za-

wilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 

grzejników.

•Rolki  papy  należy  układać  w  stosy  (do  1200  szt.)  w  pozycji  stojącej,  w  jednej 

warstwie. Odległość między stosami – 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

–temperatura mięknienia – 60–80°C

–temperatura zapłonu – 200°C

–zawartość wody – nie więcej niż 0,5%

–spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°

–zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejo-

nych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175



2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3.     Materiały do izolacji – folia w płynie  

Systemy izolacyjne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

•Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem.

•Materiały  izlacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

•Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi 

atestami wytwórcy.  W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta  powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej.

•Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów izolacyjnych,  których  właściwości  nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.4.     Materiały do izolacji termicznych  

2.4.1. Styropian

Styropian  samogasnący. Do ocieplenia podłog      min. 25 kg/m3.

a)Wymagania

•płyty  styropianowe  powinny  posiadać  barwę  granulek  styropianowych  wstępnie 

spienionych,

•dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:

–dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm

–dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.

Łączna  powierzchnia  wad  nie  może  przekraczać  50  cm2,  a  powierzchnia  największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2.

•wymiary:

–długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%

–szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm

–grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

a)Pakowanie.

Płyty styropianowe układa się  w stosy o pojemności  0,5–3,6 m3,  przy czym wysokość 

stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta 

zawierająca  nazwę  zakładu,  oznaczenie,  nr  partii,  datę  produkcji,  ilość  i  pieczątkę 

pakowacza.

b)Przechowywanie

Płyty styropianowe należy przechowywać  w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala  od źródeł 

ognia.



c)Transport.

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ru-

chu drogowego.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robót
5.1.     Izolacje przeciwwilgociowe B.5.1.00  

5.1.1. Przygotowanie podkładu

a)Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić  wszystkie 

działające nań obciążenia.

b)Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkładu

a)Podkład  betonowy  lub  cementowy  pod  izolację  z  papy  asfaltowej  powinien  być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.

b)Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekra-

czać 5%.

c)Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że 

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

d)Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a)Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 

powinny składać  się  z  jednej  lub  dwóch  warstw papy asfaltowej  sklejonych  lepikiem 

między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.

b)Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 

zarobową  z  zaprawy  na  niej  układanej  mogą  być  wykonane  z  jednej  warstwy  papy 

asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.

c)Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych.

d)Grubość  warstwy lepiku między podkładem i  pierwszą warstwą  izolacji  oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.

e)Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny 

być przesunięte względem siebie.

5.2.     Izolacje  z folii w płynie  

Izolację należy wykonywać na podstawie projektu technicznego.



a)Izolacje wykonywać na uprzednio przygotowanym i wysuszonym podłożu.

5.3. Izolacje termiczne B.5.2.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne  winny być  układane  szczególnie  starannie.  Płyty  styropianowe  należy 

układać na styk bez szczelin.

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.

Przy  układaniu  płyt  w kilku  warstwach  każdą  warstwę  układać  mijankowo.  Przesunięcie 

styków winno wynosić minimum 3 cm.

5.3.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą).

6. Kontrola jakości
6.1.     Materiały izolacyjne.  

•Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem.

•Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

•Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ates-

tami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej.

•Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów izolacyjnych,  których  właściwości  nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.     Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów   powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika 

budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1.     Odbiór robót izolacyjnych   powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c)zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,



d)protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

e)protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

f)wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2.     Roboty wg B.5.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

–dostarczenie materiałów,

–przygotowanie i oczyszczenie podłożą,

–zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,

–wykonanie izolacji wraz z ochroną,

–uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

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

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne.

PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych.

PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho.

 



1.6  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.6.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą .

1.2.     Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST.  

Roboty,  których  dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na 

celu wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury.

B.6.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

B.6.02.00 Zieleń.

B.6.03.00 Ogrodzenia.

1.4.     Określenia podstawowe.  

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

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.  

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Betony, cementy wg SST B.03.00.00  

•B-15 dla fundamentów  słupki ogrodzenia,

•cement portlandzki „25” do zapraw.

2.2.     Prefabrykaty   

•słupki stalowe ogrodzenia

•brama z furtką stalowa wypełniona siatką

2.3.     Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów.  

Wg SST B.01.00.00

2.4.Zieleń

•nasiona traw,

•ziemia urodzajna.

Wymagania

gleby – żyzne próchnicze, piaszczyste gliniaste,



światło – nasłonecznienie, półcień

odporność na niskie temperatury

Trawa

zastosowanie – trawniki dywanowe

procentowy udział mieszanki – 30

wymagania – gleby urodzajne.

Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać – 25 g/m2,

na skarpach – 30 g/m2.

Zastosować 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej.

2.11. Ogrodzenie

Kształtowniki stalowe, zimnogięte i walcowane 

Wypełnienie z  siatki ocynkowanej.

Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie 

3. Sprzęt
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie 

lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 

trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1.     Roboty przygotowawcze  

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót  torowych i 

drogowych oraz budowlanych.

5.2.     Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą  

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Zieleń

•wykonanie trawników

–Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i 

wyrównaniem terenu.

–Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrów-

naniem powierzchni,  wysianiem  nasion,  zahakowaniem grabiami  oraz  ubiciem 

powierzchni.

5.2.1.2. Ogrodzenia

**  Wymagania.

•Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

–jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,

–zgodności z projektem,



–jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.

–jakości powłok antykorozyjnych.

•Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

**  Montaż.

•wykopanie dołków pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,

•osadzenie słupków stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15 fundamentów o 

wymiarach 25×25×40 cm.

•mocowanie siatki do słupków. Siatka o wysokości 1,50 lub 1,80m. 

•zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagań wg SST .

6. Kontrola jakości
6.1.     Roboty ziemne wg SST B.01.00.00  

6.3.     Roboty betonowe wg SST B.03.00.00  

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem technicznym pod względem 

zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

7.Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:

B.6.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.6.01.02. Zieleń – m2 wykonanej zieleni.

B.6.01.03. Ogrodzenia – za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje  wszystkie  roboty związane z wykonaniem zagospodarowania  terenu 

wymienione w punkcie 5.0.

10.  Przepisy związane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.



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

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

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

i wytrzymałościowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Warunki techniczne kontroli o dostawy.

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Własności mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników.




