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SPECYFIKACJA TECHNICZNA /ST/ 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach niniejszego zadania: 

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie , 

Gołębiewo Średnie oraz budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Sobowidz gmina Trąbki Wielkie” 

Obejmującego wykonanie  : 

A) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOBOWIDZU  

Inwestycja obejmuje budowę obiektów oczyszczalni ścieków, zapewniających jej funkcjonalność, wraz z 

infrastrukturą i kompletnym wyposażeniem oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego. W ramach 

inwestycji przewiduje się wykonanie kompletnych obiektów w zakresie konstrukcji budowlanych, wraz z 

robotami towarzyszącymi, wyposażenia technologicznego, wyposażenia sprzętowo-eksploatacyjnego, instalacji 

technologicznych, instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych, instalacji elektrycznych, wraz z kablem 

zasilającym, oraz sterowania zgodnie z  dokumentacją projektową. 

W zakresie realizacji oczyszczalni ścieków znajdują się: 

dwa reaktory biologiczne,  

budynek techniczno-socjalny, 

zbiornik magazynowy osadu nadmiernego, 

pompownia ścieków, 

dwa zbiorniki uśredniające ścieków dowożonych, 

studnia pomiarowa, 

taca najazdowa i separator ścieków, 

punkt zlewny, 

wiata pod agregat prądotwórczy, 

słupowa stacja transformatorowa 100 kVA wraz z kablową linią zasilającą s/n 15 kV, 

elementy wyposażenia technicznego zgodne z dokumentacją projektową Technologii oczyszczalni ścieków  pkt. 

5.10 – równoważne parametry techniczno-technologiczne. 

B) SIECI KANALIZACYJNE 



Zaprojektowano sieci  kanalizacyjne ciśnieniowej i grawitacyjne, doprowadzające ścieki surowe do 

zaprojektowanej oczyszczalni ścieków z miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie i Gołębiewo Średnie 

Długości sieci wynoszą odpowiednio : 

Sobowidz – 8685,6 mb grawitacyjnej, 3276,1 mb tłocznej i 8 przepompowni ścieków 

Gołębiewo Wielkie – 8262,0 mb grawitacyjnej, 2553,1 mb tłocznej i 7 przepompowni ścieków 

Gołębiewo Średnie –1934,3 mb grawitacyjnej, 1372,6 mb tłocznej i 2 przepompownie ścieków 

Budowa rurociągów obejmuje także wykonanie obiektów inżynierskich określonych w  dokumentacji 

projektowej, w tym skrzyżowania z ciekami, rowami melioracyjnymi, drogami, istniejącymi sieciami 

podziemnymi, studnie rozprężne i rewizyjne raz przepompownie ścieków . 

Dokumentacje projektowe obejmują korekty w zakresie długości sieci i przyłączy. Nie obejmują koniecznych do 

wykonania robót w zakresie odtwarzania nawierzchni po prowadzonych robotach ziemnych, które to roboty 

należy uwzględnić w ofercie 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projektach budowlano-

wykonawczych robót budowlanych. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 

SpecyfikacjamiTechnicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasada

mi 

"Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe,instrukcje i p

rzepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne: 

ST - 1 Roboty ziemne 

ST – 2 Roboty betoniarskie 

ST – 3 Roboty zbrojarskie 

ST – 4 Roboty izolacyjne 

ST – 5 Roboty murowe 

ST – 6 Konstrukcje drewniane 

ST – 7 Roboty dekarskie 

ST - 8 Roboty tynkowe 



ST – 9 Roboty malarskie 

ST – 10 Stolarka i ślusarka 

ST – 11 Kanalizacja sanitarna 

ST – 12 Roboty nawierzchniowe 

ST - 13 Montaż urządzeń technologicznych 

Grupa robót: 

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

klasa robót: 

CPV45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei ; wyrównywani terenu 

kategoria robót: 

CPV 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

CPV 45232421-9  Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 

CPV 45232424-0  Wyloty kanałów ściekowych 

Kody pomocnicze 

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

CPV 45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe 

CPV 45262310-7 Zbrojenie 

CPV 45262500-6 Roboty murarskie 

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

1.4. Zakres stosowania /ST/ 

Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać 

i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 . 1 

1.5. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: 



a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w 

inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak strzelnice, 

kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót 

budowlanych. 

pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 



potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a 

w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 

dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości. 

wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

   zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę 



z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

w technologicznej kolejności ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych . 

robota podstawowa - minimalny zakres prac , które po wykonaniu są możliwe 

do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalania robót. 

część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć części obiektu budowlanego zdolną 



do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 

i przekazania do eksploatacji. 

 

ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupy , klasy , kategorie robót -należy przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r ) 

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje 

w budownictwie , której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robót , bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych 

i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych , jak również przy 

odbiorze gotowego elementu . 

instrukcja techniczna obsługi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn , określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako „ standardy 

europejskie„ (EN) lub „ dokumenty harmonizujące (HD” zgodnie z ogólnymi zasadami działania 

tych organizacji . 

Wspólny Słownik Zamówień - jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych , stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. 

Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/ 2003 stosowanie 

kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zmawiających z ówczesnych Państw 



Członkowskich UE . Stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowiązuje od 

01. 05 2004r. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z projektem przekazanym przez Zamawiającego, wymaganiami specyfikacji 

technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie (sztuk i powierzchni) 

wszystkich elementów robót zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej . 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania 

i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów 

i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy 

protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu 

budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robót. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, rysunki, 

obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegółowo w warunkach 



umowy, uwzględniającym podział na dokumentację: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje 

na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania zamówienia, w tym wykonania robót 

bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również robót nie ujętych w 

dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne w celu poprawnego wykonania 

i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy. 



1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie niezbędne, tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

1.6.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane 

przez jego działania podczas realizacji prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwieoznaczone 

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze 

rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 



Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.7. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

▪ Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 

wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 

kontraktową. 

▪ Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 

w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mogłyby powstać w okresie realizacji 

robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

▪ Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, a także materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 

użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 

dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 

budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 

użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 



administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

▪ Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania z wysokości przedmiotów 

powinna być oznakowana i ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 

postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 

przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 

▪ Przejścia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 

zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdować się 

na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone 

pod katem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie tych daszków winno być szczelne 

         i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako 

rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest zabronione. 

▪ Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz 

utrzymywane i użytkowane w taki sposób , aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 

wybuchowego oraz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

▪ Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne niezbędne przy pracy winny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 

mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 

obsługujących takie urządzenia. 

▪ Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych to: 

- możliwość upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 

przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

- możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 

pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej). 

▪ Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu 

rusztowań winny posiadać odpowiednie uprawnienia oraz są obowiązane do stosowania 

urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

▪ Należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Rusztowania i podesty winny być wykorzystywane 



zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementów metalowych winny być uziemione 

i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio w miejscach 

przejść dla pieszych winny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

▪ Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach remontowych winny być montowane 

i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych urządzeń oraz spełniać wymagania 

określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

▪ 

1.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

1.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji 

następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót , 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

1.7.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 

realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

Zamawiającego oraz harmonogramem robót. 

Projekt powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 



1.7.3. Szczegółowy harmonogram robót 

Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 

z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym 

w umowie. 

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 

warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

1.7.5. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości 

będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu i przechowywania na budowie 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 



opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

1.8. Dokumenty budowy 

1.8.1. Dziennik budowy 

1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do zakończenia robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 

3. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 

stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane 

z zarządzaniem budową. 

4. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane 

w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 

sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

5. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 

zarządzającego realizacją umowy. 

6. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych 

przez Wykonawcę, 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru, 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

inspektora nadzoru, 



- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 

klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

7. Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi 

nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być 

podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

1.8.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco 

i zapisywane do książki obmiaru robót. 

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy 

zawierają też: 

▪ Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

▪ Pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiary wykonania robót budowlanych ; 

▪ Protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy ; 

▪ Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

▪ Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

▪ Protokoły odbioru robót, 

▪ Opinie ekspertów i konsultantów, 

▪ Korespondencja dotycząca budowy. 

1.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzonych robót przez 



kierownika robót. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na 

każde żądanie. 

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania 

budowy 

1.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

▪ rysunki robocze; 

▪ aktualizacja harmonogramu robót ; 

▪ dokumentacja powykonawcza; 

▪ instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 

stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

1.9.2. Rysunki robocze 

1. Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 

otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 

roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 

projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki 

lub braki w nich zawarte. 

2. Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą 

być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 

dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 



inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 10 zwykłych 

dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, 

który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 

uzgodniony sposób, że zostały sprawdzone prze Wykonawcę i zatwierdzone oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów 

i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, 

może wymagać akceptacji Projektanta. 

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 

umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót 

przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie 

z wymaganiami umowy. 

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować 

na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamówienia. O wymogu tym 

Wykonawca poinformuje producentów i/lub dostawców, zaś wynikające stąd koszty zostaną 

uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za 

wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 

inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 

dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach. 



Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

1.10. Ochrona i utrzymanie robót 

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

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 

Nadzoru. 

1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

  sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować 

materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Od l -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których 

producent: 

- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg 

określonego systemu oceny zgodności 

- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia 

- oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie 

dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. że wydane aprobaty 

techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do 

dnia określonego w tych dokumentach. 

2.1 . Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółową informację o źródle 

produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych 



urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia inspektorowi nadzoru 

wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 

będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za 

ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 

wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 

Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 

i niezapłaceniem. 

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor 

nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 



zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość 

i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one 

w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 

aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i inspektorem 

nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że 

tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT 

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. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 



Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

4. TRANSPORT 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 

terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 

usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 



Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt z wyjątkiem sytuacji, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru 

powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót 

6.1 . Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów raz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 



zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3. Badania i pomiary 

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

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach 

Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 



Techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

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

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i przedmiarze robót . 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych długości lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 



formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 

z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 



8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

▪ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

▪ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 



uzupełniające lub zamienne), 

▪ książkę obmiarów (oryginały), 

▪ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

Specyfikacjami Technicznymi, 

▪ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń., 

▪ protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 



- wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

9.2. Warunki umowy 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych 

w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 

z późniejszymi zmianami, 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, póz. 177, 

z późniejszymi zmianami, 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego - Dz. U. Nr 202, póz. 2072, 

z późniejszymi zmianami, 

8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień /CPV/ 

 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-1 

ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

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 Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót ziemnych związanych z realizacją robót. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

➢ grunt wydobyty z wykopu 

➢ grunt do zasypów fundamentowych z odkładu 

➢ grunt zagęszczalny dowożony 

Materiały powinny być, takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostaną przez Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy 



użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

a). koparka 

b). spycharka 

c). ubijak do zagęszczania 

d). zagęszczarka 

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

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy , jak 

również na drogach wewnętrznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

5.2.1 Ogólne wymagania 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050:1999. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 

zapoznania się z dokumentacją geotechniczną, stanowiącą część dokumentacji projektowej. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją geotechniczną a stanem 

stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia 

sposobu postępowania. 

Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie 



budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem 

urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu 

postępowania. 

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po 

wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru. 

Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie 

struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora 

nadzoru, przekazanymi na piśmie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione 

przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. 

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. 

5.2.2 Odspojenie i odkład urobku 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 

najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

a). bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 

gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku 

natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź 

niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i 

odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

b). należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w 

których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w 

czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego 

gruntu. 



c). w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 

przykrycie wykopu 

d). należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia 

lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków 

e). należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub 

podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 

f). należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości 

co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 

g). jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy 

natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a 

dopiero potem kontynuować prace ziemne 

h). obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki 

i zagęszczania stopniowo rozbierać 

5.2.3 Podłoże 

Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 

wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym 

wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu 

o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy 

pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno 

przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu 

należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej 

dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub 

ułożeniem przewodu. 

5.2.4 Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami 

z zagęszczaniem do wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu ubijaków 

płytowych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. 

Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej 

strony elementu konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na wysokościach nie różniących się 



o więcej niż 25cm po zagęszczeniu po przeciwnych stronach chyba, że Inspektor nadzoru dopuszcza 

inaczej. 

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie 

wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia 

Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 

stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne 

szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

5.3 Zakres robót przygotowawczych 

a). Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami 

i wymiarami istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót liniowych oraz z wynikami 

badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, 

wykonanie robót rozbiórkowych, usunięcie ogrodzeń itp. 

d). Zdjęcie warstwy darniny I ziemi roślinnej niezbędnych powierzchni terenu niezbędnych miejscu 

przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie 

e). Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

5.4 Zakres robót zasadniczych 

5.4.1 Wykopy i ich zabezpieczenie 

Wykopy pod obiekty 

Rzędne dna wykopów określa projekt. Ściany wykopów mogą być pionowe lub nachylone, 

zależnie od głębokości wykopu. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o 

miąższości 0,1 - 0,2 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością ręcznie i 

pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, 

lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do 

robót fundamentowych. 

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach 

i w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest 



niemożliwe, grunt należy wymienić. 

Fundamenty obiektu zaprojektowano jako żelbetowe. 

5.4.2 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar gabarytów wykopu Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w 

odstępach co 10 m, w narożach oraz w miejscach, 

które budzą wątpliwość 

2 Pomiar rzędnych dna wykopu 
3 Pomiar pochylenia skarp 
4 Pomiar równości skarp 
5 Pomiar zagęszczenia gruntu Stopień zagęszczenia określić dla podłoża gruntowego 

i każdej ułożonej warstwy, w miejscach id głębokości 

określonych w specyfikacji szczegółowej 
Podczas wykonywania wykopów pod fundamenty projektowanego należy zwrócić uwagę na 

przebiegającą istniejące sieci: i w miejscach kolizji zachować szczególną ostrożność. Również należy 

zachować szczególną ostrożność na istniejące drogi wewnętrzne i chodniki z kostki brukowej. W 

sytuacji ich uszkodzenia Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy i 

doprowadzenia do stanu istniejącego w momencie przekazania placu budowy. 

Rurociągi grawitacyjne i tłoczne sieci kanalizacyjnych 

oraz  przyłącza będą montowane w wykopach otwartych oraz przeciągane przez rury oslonowe w 

przeciskach kierunkowych. Wszelkie kolizjez 

istniejącymi rurociągami bądź kablami należy zabezpieczyć przez podwieszenie istniejących 

przewodów. 

5.4.3 Uwagi końcowe 

Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego (w tym 

humusowanie terenów zielonych i obsianie ich trawą, usunięcie wszelkich innych uszkodzeń i strat 

wynikających z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. 

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w pkt. 10. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 

odpowiada on wymaganiom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz czy 

dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 

6.1 Dokładność wykonania robót: 



➢ Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 

powinny być większe od 5 cm 

➢ Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10% 

➢ Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm 

6.2 Kontrola jakości robót 

Kontroli podlega: 

a). wykonanie wykopu i podłoża 

b). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

c). stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 

pracach w wykopie, 

d). wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 

e). jakość gruntu przy zasypce, 

f). wykonanie zasypu, 

g). zagęszczenie, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Zasady szczegółowe: 

1. objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych  m3 wymiarów 

wykopu lub nasypu gruntu rodzimego lub zagęszczonego, 

2. objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się 

       zgodnie z niżej podanymi zasadami: 

a). pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności  

dla gruntu kategorii III - IV - 1 : 1,5, 

b). wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako 



równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji, 

c). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nieumocnionych należy 

przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 60 m w 

kierunku ścian wykopu, 

d). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy 

przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 15 m 

w kierunku ścian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie węższy niż 

0,9 m) 

e). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy 

przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 75 m 

w kierunku ścian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany. 

Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest: m3 

a). wykopów wszelkich kategorii wykonywanych ręcznie oraz koparkami 

z zabezpieczeniem i bez ścian wykopów 

b). zasypywania wykopów o ścianach pionowych i ze skarpami 

c). innych robót ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu 

d). formowania nasypów 

Jadnostką obmiarową podsypki pod rurociągi jest m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających wg zasad ujętych w ST "Wymagania Ogólne" oraz zasad podanych w niniejszej 

specyfikacji pkt. 5. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Zasady szczegółowe: 



Proces odbioru powinien obejmować: 

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych, 

b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

c). sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

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

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

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

Inne dokumenty: 

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; 

z późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, 

z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 

1998 r. Nr 151, poz. 981), 

 

 

 

 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-2 

ROBOTY BETONIARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

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 Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych realizowanego obiektu 

oczyszczalni ścieków oraz elementów pomocniczych na sieciach kanalizacyjnych 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6. 

2. MATERIAŁY 

Uwaga : zakłada się wykonywanie robót betoniarskich z betonu 

dowożonego z betoniarni centralnej, w przypadku produkcji 

pewnych partii betonu na terenie budowy należy przestrzegać 

poniższych zasad i zaleceń : 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

1. Cement 

a)Rodzaje cementu 

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

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

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 



marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

b)Wymagania dotyczące składu cementu 

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

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

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

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

– Zawartość alkaliów do 0,6% 

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

– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c)Opakowanie 

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

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

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

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

oznaczenie 

nazwa wytwórni i miejscowości 

masa worka z cementem 

data wysyłki 

termin trwałości cementu. 

Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

d)Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

f) 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. 

f)Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach) 

dla cementu luzem: 

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

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

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

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 



Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

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

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

a)Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

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

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

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. 

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 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3 



4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiorników:  

bioreaktorów 3A i3B  oraz fundamentów  i stropu budynku technicznego. 

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 Inspektora Nadzoru 

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. 

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 Inspektora nadzoru 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 wytrzymałości 

manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

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

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

1 m3 wykonanej konstrukcji. 

1 m3 wykonanego podbetonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją zanikających wg zasad podanych powyżej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukcji 



– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

– oczyszczenie podłoża 

– wykonanie deskowania z rusztowaniem 

– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem 

powierzchni 

– pielęgnację betonu 

– rozbiórką deskowania i rusztowań 

– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu. 

Podbeton na podłożu gruntowym. 

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

podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska 

pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

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

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

objętości. 

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

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

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

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

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

 

 

 

 

 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-3 

ROBOTY ZBROJARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia betonu. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

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 Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie zbrojenia betonu w realizowanym obiekcie. Roboty zbrojarskie należy 

wykonać ściśle wg. dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych należy stosować stale w gatunku określonym w 

dokumentacji projektowej i wykonawczej . 

Pręty okrągłe gładkie oraz żebrowane ze stali wg dokumentacji. 

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

czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 

okiem. 



Pręty do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają 

być podane: 

- nazwa wytwórcy, 

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- wszystkie wyniki badan oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

- masa partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgów prętów (po 

dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy, 

- średnica nominalna, 

- znak stali, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2 . Sprzęt stosowany 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

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. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

Przygotowanie i montaż zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

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

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub 

farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

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

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

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

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

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

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w desko- 

waniu. 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. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i deskowanie 



nie może ulec zmianie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

nymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

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 niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 

nadzoru 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. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

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

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 



IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/AK:1998Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-4 

ROBOTY IZOLACYJNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacyjnych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

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 Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni ścian fundamentowych 

z papy termozgrzewalnej, izolacji cieplnej z płyt styrodurowych gr. 5 cm. izolacji pionowej z 

membrany izolacyjnej kubełkowej w realizowanym obiekcie oraz izolacji przeciwkorozyjnej betonu przed 

działaniem agrezywnymścieków we wszystkich monolitycznych i prefabrykowanych elementach 

żelbetowych . W tym celu obiekty oczyszczalni zaprojektowano z betonów konstrukcyjnych szczelnych w 

klasie C30/37 i klasie ekspozycji XD2 zachowując odpowiednią otulinę zbrojenia .Zewnętrzne i 

wewnętrzne powierzchnie betonowe zostaną zabezpieczone elastycznymi preparatami na bazie żywicy 

akrylowej zgodnie z dokumentacją projektową   

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 



Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 

specyfikacji są: 

    preparaty elastyczne zabezpieczające elementy żelbetowe przed korozją od działania ścieków, wody i 

mrozu oraz zanieczyszczeń znajdujących się w atmosferze o odpowiedniej przyczepności do betonu 

-przyczepność do betonu ASTM D-4541 kg/cm2 

Płyty styrodurowe 5 cm . 

– płyty termoizolacyjno – drenażowe z polistyrenu ekstrudowanego z zakładkową 

krawędzią przeznaczoną do izolacji ścian fundamentowych 

– współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,034 W/m·K 

– gęstość pozorna ≤ 0,30 kN/m3, 

klasyfikacja ogniowa materiał samogasnący. 

Styropian elewacyjny gr. 8 i 4 cm na ściany zewnętrzne budynku 

Wełna mineralna gr. 15 cm na izolację dachu 

Membrana izolacyjna kubełkowa gr. 350-450mm i gramaturze 550g/m2 

Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa 

Łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych 

Papa termozgrzewalna wg np. Świadectwa ITB nr 974/93 

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

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 

Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 

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

Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania 

w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Transport i przechowywanie wg Specyfikacji Technicznej „ Wymagania ogólne” i sposób 



wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta. 

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, 

w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy 

układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 

z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować 

następujący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia: 

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 

b) mechaniczne pomosty robocze 

c) narzędzia ręczne 

d) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych. 

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

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 



i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Przy za – i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

Izolacje powłokowe nakładane na beton z żywic epoksydowych 

Po wymieszaniu składników nakładać pędzlem lub wałkiem w warstwach co 3-24 h w warunkach powietrzno-

suchych w temperaturze otoczenia 8 do 30 st. C/ 

Izolacje termiczne z płyt styroduru gr. 5 cm. 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty z polistyrenu 

ekstrudowanego 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. 

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

nakrycie folią lub papą). 

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku : 

Warunki pogodowe: płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, 

gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. 

Warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe, spełniające następujące parametry: są 



samogasnące, krawędzie płyt frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła λ < 0,032 W/m2 K 

grubość płyty z projektu – 12 cm. wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm, Producent 

styropianu powinien załączyć deklarację zgodności z posiadanym atestem. Zaprawę klejową należy 

przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. 

Elementem mocującym płyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonać 

mocowanie płyt styropianowych dyblem (kołkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m2 . Długość 

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

części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 6 cm w ścianach wykonanych z materiałów pełnych i 9 

cm w przypadku ścian z pustaków ceramicznych i betonów lekkich. 

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

w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy 

wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie 

wbitych trzpieni 

Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. 

Płyty styropianowe powinny być układane z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany 

i w narożnikach. Ponieważ zaprawa klejowa nie może znajdować się w spoinach między płytami, 

warto odznaczyć na pierwszej płycie linię jej wysunięcia poza narożnik. Zaprawę klejową nakłada 

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

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

Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany 

w wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub 

styropianową. Należy przy tym kontrolować przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarówno 

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

uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. 

Cały czas należy kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych płyt. W 

przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie 

placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych kołków. W tym przypadku 

są to dwa środkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu dociśniętych do ściany płyt, należy robić to 

szczególnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków. 



Narożniki wypukłe należy przeszlifować pacą z papierem ściernym. Pozwoli to na 

uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. 

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 

dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej 

niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w 

ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas 

pracy jest wyższa niż 5°C. 

Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem 

jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie 

stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej 

i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego 

naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. 

Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o 

szerokości ok. 10 cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i 

poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej 

nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć 

grubość 3 mm. 

➢ Na narożnikach siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony. 

Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiąca przecież podłoże pod niezwykle cienkie warstwy 

tynku elewacyjnego, powinna być wykończona ze szczególną starannością. Wszelkie 

niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, 

należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną, 

po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład ten 

oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie 

zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i 

niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane ściany mogą być 

pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. 

Izolacje termiczne z płyt wełny mineralnej o gr. 15 cm na dachu. 



Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty z wełny mineralnej 

należy układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

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

folią lub papą). 

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych palnikiem na gaz propan-butan należy przestrzegać 

następujących zasad: 

➢ palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże 

i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej 

➢ w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie palnika powinno być krótkotrwałe, a 

płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 

powłokowej, 

➢ niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 

spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia fragment wstęgi papy z nadtopioną 

powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o 

długości równej szerokości pasma. 

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. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 



6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Jednostki obmiarowe: w m2 mierzy się: powierzchnię wszystkich robót izolacyjnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 

Ogólne" pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiór izolacji przeciwwilgociowej 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

➢ po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 



➢ po przygotowaniu podkładu pod izolację 

➢ po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 

Odbiór powinien obejmować: 

➢ sprawdzenie jakości materiałów 

➢ sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 

➢ sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych 

➢ sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem. 

Odbiór izolacji docieplającej ze styroduru 

Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować : 

➢ sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem 

➢ sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej 

wartości współczynnika K 

➢ sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 

➢ sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża. 

Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez 

uprawnioną jednostkę. 

Wymagania dla styroduru powinny być zgodne z PN – EN 13164/2003. 

W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich 

powinien być podany czas przydatności do jej użycia. 

Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych 

spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 

9. 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-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi 



farbami emulsyjnymi. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 

do murów. 

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 

 

 

1. Wstęp 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-5 

ROBOTY MUROWE 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania robót murowych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

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 Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszelkiego rodzaju robót murarskich w tym m .in.: 

➢ murów z materiałów ceramicznych klasy 15 wg. projektu 

➢ ścianek działowych z materiłów ceramicznych klasy 15 

➢ ułożenie nadproży prefabrykowanych 

➢ kanałów spalinowych i dymowych z elementów systemowych betonowych, 

➢ montaż kratek wentylacyjnych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 



2.2.1. Woda zarobowa do betonu 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. 

2.2.2. Elementy murowe 

Pustaki ceramiczne klasy 15 

Prefabrykowane nadproża 

Systemowe elementy spalinowe i dymowe. 

Kratki wentylacyjne. 

2.2.3. Zaprawa produkowana fabrycznie zwykła wg PN – 90/B-14501:1990 

- klasa M ≥ 7,0 MPa (wytrzymałość na ściskanie), 

- wytrzymałość na zginanie ≥ 2,5 MPa, 

- gęstość > 1500 kg/m3, 

- temperatura przygotowania zaprawy od +5º - +25º, 

- temperatura podłoża od +5º - +25º, 

- przydatność do użytkowania ok. 4 godzin, przy temp. wyższej niż 25º (przydatność 1 godzina), 

- w stanie gęstoplastycznym, na tyle wilgotna aby nie wciekała w głąb drążeń pustaków. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 

a). urządzenia do przygotowania zaprawy, 

b). podnośnik przyścienny. 

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

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 



4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować 

będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 

a). samochód ciężarowy skrzyniowy 

b). samochód dostawczy 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

5.2.1 Zakres robót przygotowawczych 

a). Sprawdzenie wymiarów i kątów ścian fundamentowych 

b). Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji poziomej na ścianach fundamentowych 

c). przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 

5.2.2 Mury z pustaków ceramicznych 

5.2.2.1 Zakres robót zasadniczych 

a). murowanie ściany 

b). osadzanie belek nadprożowych 

c). usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów 

5.2.2.2 Warunki techniczne wykonywania robót 

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w 



ilościach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie 

murów. 

W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie 

pustaków w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy bloczków 

przez bloczki warstwy górnej z przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie o nie mniej niż 

5 cm. Przycinanie pustaków wykonywać wyłącznie przy pomocy narzędzi mechanicznych. 

Pierwsza warstwa pustaków musi być bardzo starannie wypoziomowana. Układa się ją na 

zaprawie cementowo – wapiennej. Kolejne warstwy należy układać z zastosowaniem cienkich spoin. 

Wykonując ścianę nośną nie można zapomnieć o umieszczaniu w odpowiednich miejscach kotew, 

które będą spinać ściany zewnętrzne z wewnętrznymi. Murowanie ścian rozpoczyna się od 

narożników łączenie ścian w narożnikach wykonuje się z przewiązaniem murarskim przy 

zastosowaniu dodatkowego bloku o grubości 7 cm. 

Nadproża należy oprzeć na murze pokrytym zaprawą. Minimalne oparcie nadproży na 

ścianie wynosi 20 – 25 cm i jest uzależnione od rozpiętości otworu. 

5.2.3 Ścianki działowe z materiałów ceramicznych 

5.2.3.1 Zakres robót zasadniczych 

a). murowanie ścianek 

b). usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów 

5.2.3.2. Warunki techniczne wykonywania robót 

Murowanie rozpoczynamy od wyznaczenia linii przebiegu ściany. Zanim rozpocznie się 

ustawianie bloczków, w miejscu ich przebiegu trzeba rozłożyć pas grubej folii izolacyjnej lub papy. 

Dopiero na nim można ustawiać pierwszą warstwę. Mury wykonuje się stosując zaprawę do cienkich 

spoin. Pierwszą warstwę ustawia się jednak na zaprawie cementowo – wapiennej, aby łatwiej ją było 

wypoziomować. Pustaki rozmieszcza się z przesunięciem spoin – na mijankę. Ścianki działowe 

należy łączyć ze ścianami konstrukcyjnymi używając płaskich łączników ze stali nierdzewnej lub 

ocynkowanej. Kotwy powinny być rozmieszczone co 3-4 warstwy elementów ściany działowej. Jeśli 

spoiny ściany konstrukcyjnej nie pokrywają się ze spoinami ściany działowej użyć trzeba kotew 

wkręcanych lub zamocować kotwy płaskie zgięte pod kątem prostym. Ścian działowych nie wolno 

murować tak, aby stykały się bezpośrednio ze stropem. Między ścianą, a sufitem należy zostawić 



szczelinę 1 – 1,5 cm, którą należy wypełnić pianką poliuretanową lub wełną mineralną 

5.2.4 Kominy z elementów systemowych z wykończeniem z cegły klinkierowej 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaż rusztowań umożliwiających 

wykonanie robót objętych zakresem ST. Rusztowanie należy ustawić zgodnie z wymogami 

technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac związanych z ustawieniem i demontażem 

rusztowań. Ustawione rusztowanie powinno spełniać wszelkie wymogi umożliwiające bezpieczną 

pracę robotników. 

Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie 

stabilności ich konstrukcji. 

Rusztowanie wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych". Z uwagi na ruch pieszy należy wydzielić strefę bezpieczeństwa 

Przewody dymowe oraz spalinowe z systemowych elementów należy wykonać zgodnie z 

zaleceniami producenta. 

Mury z przewodami oraz kominy z cegły klinkierowej wyprowadzone ponad dach wykonuje 

się zwykle w wiązaniu pospolitym, stosując – podobnie jak przy murach zwykłych – układ warstw na 

przemian główkowy i wozówkowy. Grubość spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych 

wykonywanych przy użyciu zaprawy zwykłej powinna być nie mniejsza niż 8 mm i nie większa niż 

15 mm najlepiej 12 mm. Należy je murować na zaprawie stosowanej do murowania ścian. Przewody 

powinny mieć na całej wysokości, łącznie z przejściami przez stropy jednakowy przekrój określony 

w dokumentacji projektowej. W trakcie murowania komina przygotować miejsc do obsadzenia 

kratek wentylacyjnych. 

Wylot komina musi być doprowadzony na wysokość co najmniej 60 cm ponad kalenicę przy 

łatwozapalnym pokryciu dachu i co najmniej 30 cm ponad niepalne lub trudnozapalne pokrycie. W 

tym drugim przypadku odległość wylotu przewodu od połaci dachu, mierzona poziomo, powinna 

wynosić co najmniej 1,0 m. 

Do wykonania komina ponad dachem powinna być użyta cegła klasy 150 odporna 

na wpływy atmosferyczne. Komin należy wykończyć przez staranne spoinowanie. W miejscu 

przejścia przez pokrycie dachowe komin powinien być obrobiony w sposób zabezpieczający 

poddasze od zacieków. 



Górę komina należy wykończyć betonową czapką. Deskowanie czapki należy zamocować 

na wspornikach w narożnikach komina. W wykonanym deskowaniu należy ułożyć zbrojenie, a 

następnie mieszankę betonową. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Przy 

ponownym przystąpieniu do robót należy dokonać sprawdzenia stanu technicznego muru łącznie ze 

zdjęciem uszkodzonych wierzchnich warstw pustaków i zaprawy. 

W trakcie wykonywania robót murarskich należy obsadzić w ścianach kominów kratki 

wentylacyjne zgodnie z dokumentacją projektową obiektu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 

jakości. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane 

atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 

nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 



c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie sprawdzenie zgodności klasy 

oznaczonej na pustakach i cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

projektowej. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie PN-85/B-04500. 

Sprawdzenie jakości konstrukcji murowej powinno obejmować grubość spoin w murze 

odpowiadającą wymaganiom PN-B-03002:1999 i Specyfikacji Technicznej. 

Odchyłki muru nie powinny być większe aniżeli 20 mm na wysokości kondygnacji, 50 mm na 

wysokości całego budynku. 

Odchylenia od linii prostej (wybrzuszenie) nie powinno przekraczać 5 mm i nie więcej niż 20 

mm na 10 m. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Jednostki obmiarowe: 

w m2 mierzy się: 

➢ wykonanie ścian 

➢ wykonanie ścian działowych 

w m3 mierzy się: 

➢ wymurowanie kominów. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 

Ogólne" pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 



Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja 

techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru 

materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 

Odbiór robót murowych i osadzenia belek nadprożowych powinien się odbywać przed 

wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. 

Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 

8.1 Dokładność wykonania robót murowych 

Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 

- ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości 

poszczególnych kondygnacji, 

- ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku. 

Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym 

dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od 

gr. murów, liczonej w cegłach według następujących zasad: 

- dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły 

wielkości tych odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek 

odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone 

normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka) 

- gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza 

się grubość co najmniej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości 

murów pełnych wynosi ± 10 mm 

8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 

- Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty 

dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami 

przewidzianymi projektem 



- Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN- 

68/B-10020. Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości 

powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości ½ lub 1 cegły – tylko 

powierzchni tej strony muru, która jest układana od sznurka lub szablonu. 

8.3 Odbiór pustaków 

Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzać następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności klasy pustaków z zamówieniem i wymaganiami 

technicznymi 

- przeprowadzenie próby doraźnej 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być 

dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

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

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. 

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

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

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

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

cementów powszechnego użytku. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. WSTĘP 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-6 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Oznaczenie Klasy drewna 

 K27 

Zginanie 27 

Rozciąganie wzdłuż 

włókien 

0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien 20 

Ściskanie w poprzek 

włókien 

7 

Ścinanie wzdłuż włókien 3 

Ścinanie w poprzek 

włókien 

1,5 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien do 7% do 10% 

 

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 Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie konstrukcji więźby dachowej realizowanego obiektu . 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 



z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Drewno na więźbę dachową 

W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN338:1999, 

PN-B-03150. 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 

Dla elementów konstrukcji dachowej stosuje się drewno klasy podanej w dokumentacji 

projektowej. 

Dla pozostałych elementów stosuje się drewno klasy K33 

według następujących norm państwowych: 

– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 

poniższa tabela. 

Pęknięcia, pęcherze, 

zakorki i zbitki: 

a) głębokie 

b) czołowe 

 

1/3 

1/1 

 

1/2 

1/1 

Zgnilizna 

niedopuszczalna 



Chodniki owadzie 

niedopuszczalne 

Szerokość słojów 4 mm 6 mm 

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca 

do 1/4 szerokości lub długości 

10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość 6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

a) dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

b) dla łat o grubości powyżej 50 mm: 



– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d)odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 

+3 mm i –2 mm. 

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 

+3 mm i –2 mm. 

Łączniki 

Gwoździe wym. wg tablicy Z-7.4.1-1, zgodnie z PN-EN 10230-1:2002. 

Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: gwoździe ogólnego przeznaczenia. 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101, nakrętki wg PN-86/M-82144, podkładki pod 

śruby, wkręty do drewna wg PN-85/M-82503 z łbem stożkowym 

Środki do ochrony drewna 

FOBOS M-4 – impregnat 

- klasa zabezpieczenia – niezapalne i nierozprzestrzeniające ognia NRO 

środek powinien być pakowany w szczelnie zamkniętych opakowaniach firmowych 

zabezpieczających go przed wysypywaniem i zmianą jego własności techniczno-użytkowych. Do 

każdego opakowania powinna być dołączona: 

- nazwa i adres producenta, 

- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatą Techniczną ITB, numer aprobaty, 

- numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat 

zgodności), 

- masa netto, 

- data produkcji, termin przydatności, 

- warunki stosowania, 

- warunki przechowywania i transportu. 

Przechowywanie powinno odbywać się w suchych wentylowanych pomieszczeniach. 

Zużycie materiału: w przypadku impregnacji powierzchniowej 200 gsoli/1m2 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 



z założeniami PZJ. 

Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 

taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 

powinna być mniejsza od 20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 

Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 

Inspektora Nadzoru. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektora 

Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

–sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

–stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

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

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 



4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

Impregnacja drewna 

Roboty związane z impregnacją – zaleca się wykonanie impregnacji powierzchniowej 

poprzez kąpiel „zimną” w 30 % roztworze środka o temperaturze 20ºC. Podczas wykonywania prac 

impregnacyjnych należy przestrzegać warunków bezpiecznego stosowania środka FOBOS M-4 

podanych przez producenta w karcie charakterystyki wyrobu. Warunki przygotowania roztworu 

roboczego oraz wykonania impregnacji (instrukcję) powinien dostarczyć producent. 

Więźba dachowa 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 



Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 

lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 

Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 

projektowanych więcej jak 0,5 mm. 

Dopuszcza się następujące odchyłki: 

➢ w rozstawie belek lub krokwi: 

-do 2 cm w osiach rozstawu belek 

-do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

➢ w długości elementu do 20 mm 

➢ w odległości między węzłami do 5 mm 

➢ w wysokości do 10 mm. 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 

styku odizolowane jedną warstwą papy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

d) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 

nadzoru. 

e) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 



nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Jednostki obmiarowe: 

W m3 mierzy się: 

➢ konstrukcję więźby dachowej. 

W m2 mierzy się: 

➢ Powierzchnie deskowań połaciowych, ścianek szczytowych oraz podbitek okapów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 

Ogólne" pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-03150:2000/Az2:2003Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 



wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 

 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-7 

ROBOTY DEKARSKIE 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dekarskich. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

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 Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu: 

➢ ułożenie folii paroprzepuszczalnej, 

➢ położenie pokrycia z blachy powlekanej profilowanej 

➢ wykonanie nowych obróbek blacharskich koszy, kalenicy, okapów, 

➢ wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

• folia paroprzepuszczalna 



– folia polietylenowa zbrojona siatką polipropylenową, mikroperforowana, 

– ciężar 125 g/m2 

– wytrzymałość na rozerwanie – 210 n/50 mm wzdłuż, 150 N/50 mm w poprzek, 

– klasyfikacja pożarowa – trudnopalna, 

– przepuszczalność pary wodnej – 1300 g/m2/d, 

– odporność na promienie UV – 3 miesiące, 

– odporność na działanie temperatury - -40ºC - +18ºC 

• blacha stalowa powlekana profilowana w kolorze wg dokumentacji. Grubość blachy 

0,5 mm do 0,6 mm. Wymagania dla blachy muszą być zgodne z PN-EN 10169-1. 

• elementy wykończeniowe tj. gąsiory, bariery śniegowe, 

• rynny dachowe stalowe powlekane w kolorze wg dokumentacji, 

• rury spustowe stalowe powlekane w kolorze wg dokumentacji, 

• elementy metalowe do podwieszenia rynien (kątownik stalowy 50x50x4), 

• wsporniki do mocowania rynien, 

• haki do rur spustowych. 

• kołki rozporowe metalowe łącznik M 10, 

• śruby i nakrętki M 8, 

• spoiwo cynowo-ołowiane, 

• gwoździe budowlane, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 

i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

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

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 



Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

➢ Nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do 

stali lub nożyce wibracyjne do blachy, 

➢ Urządzenie do gięcia blachy, 

➢ Rusztowanie, 

➢ płyty pomostowe komunikacyjne, 

➢ bale iglaste, 

➢ żuraw okienny przenośny 0,15 t, 

➢ oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 

może przekroczyć 1 m. 

Przy za – i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 



spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

5.2.1 Zalecenia ogólne 

➢ pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane 

do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

➢ podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

➢ w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

➢ łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.50x50 mm, 

➢ łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się 

na krokwiach, 

➢ rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, wg. zaleceń producenta 

➢ roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej niż od - 15˚C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych 

podłożach, 

➢ blachy nie należy układać na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo- 

wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te 

należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. 

Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 

➢ wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie 

blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

5.2.2 Warunki wykonania robót 

Pokrycie z blachy profilowanej powlekanej 

należy przestrzegać następujących zasad: 

− blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu 

cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek 

kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoka temperaturę – 



ze względu na korozję miejsc ciętych, 

− po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować 

odbarwienia powierzchni blach, 

− blachy należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 

drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze 

sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek EPDM. Podkładka 

powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. 

− przed montażem blach należy zamontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i 

następnie przystąpić do układania rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od 

prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym 

kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkuszy. Pomocne jest w tym 

przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po 

zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu 

znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, 

− wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy 

zamalować farbą zaprawową. 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości od 0,5 

mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 

wody z obszaru dylatacji. 

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 15%, a rozstaw rur spustowych nie 

powinien przekraczać 25,0 m. 

Wpusty dachowe powinny być osadzone w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym 



i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min 25 cm od brzegu wpustu powinno być 

poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od 

elementów ponaddachowych. 

Wloty wpustów dachowych winny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 

stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwodnianych powierzchni dachu. 

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 

1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

Rynny z blachy stalowej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy 

i składane w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe z blachy stalowej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy 

i składane w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m 

w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowych odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 



żeliwnej na głębokość kielicha. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 

(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić 

na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 

lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 

nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

Kontrola powinna obejmować następujące badania: 

➢ Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym 

oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, w odniesieniu do 

robót zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w 

dzienniku budowy. 

➢ Sprawdzenie podłoża 



Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót, a wyniki tego 

sprawdzenia należy podać w protokole z tego odbioru. 

➢ Sprawdzenie materiałów 

Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz 

atestów lub wyników badań kontrolnych sprawdzających zgodność użytych materiałów 

z wymaganiami odpowiednich norm i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w 

budownictwie wydanych przez ITB. 

➢ Badanie prawidłowości wykonania robót blacharskich 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach i 

stwierdzeniu występowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, 

nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii 

prostej itp. 

- Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy – badanie polega 

na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z 

normą i instrukcją montażu wybranego producenta blachy 

- Sprawdzenie rynien – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą 

normą wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń 

poszczególnych odcinków rynien. Należy także stwierdzić, czy rynny nie 

mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelność należy sprawdzić poprzez nalanie 

wody do rynien. 

- Sprawdzenie rur spustowych – badanie polega na stwierdzeniu zgodności 

z normą połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur 

w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego. 

Należy też sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 

- Sprawdzenie szczelności pokrycia – badanie należy przeprowadzić 

w wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na 

zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby 

sprawdzenie to można było przeprowadzić po deszczu, należy wybrane 

miejsca poddawać przez 10 min. zraszaniu wodą w sposób podobny do 



działania deszczu i obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 

powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 

Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie 

po wyschnięciu pokrycia. 

➢ Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego 

i końcowego robót. 

➢ Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić tylko w odniesieniu do tych 

robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań 

należy wpisać do dziennika budowy. 

➢ Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy 

temperaturze powietrza nie niższej niż -5 ºC. 

➢ Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie 

protokołów lub zapisów w dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało 

się do wykonywania robót blacharskich. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

➢ powierzchnie poszczególnych rodzajów pokrycia 

➢ obróbki niesystemowe 

W m mierzy się: 

➢ rynny 

➢ rury spustowe. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 

Ogólne" pkt. 8. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 



Budowlano – Montażowych 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiór robót powinien obejmować: 

a) podłoża (deskowania i łat), 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 

e) sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

f) sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

g) sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

h) sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Odbiór pokrycia z blachy 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 

zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

Sprawdzenie umocowania i rozstawu żabek. 

Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów 

itp. 

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych 



Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, 

całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku 

Wykonawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu odpowiadającego 

wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 10147 Blachy dachowe 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję. Część 1: Stal. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 

 

 

 

1. WSTĘP 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-8 

ROBOTY TYNKOWE 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

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 Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na cel wykonanie tynków wraz z przygotowaniem podłoża. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 

lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

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. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze- 

świcie 0,5 mm. 

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 



Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

2.2.4. Kratki wentylacyjne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 

sprawny technicznie sprzęt: 

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 

b) narzędzia ręczne 

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

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 



środki transportu. 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

5.2.1 Zalecenia ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że 

w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. W okresie wysokich 

temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 

tygodnia zwilżane wodą. 

5.2.2 Wznoszenie i demontaż rusztowań 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaż rusztowań umożliwiających 

wykonanie robót objętych zakresem ST. Rusztowanie należy ustawić zgodnie z wymogami 

technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac związanych z ustawieniem i demontażem 

rusztowań. Ustawione rusztowanie powinno spełniać wszelkie wymogi umożliwiające bezpieczną 

pracę robotników. 

Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie 

stabilności ich konstrukcji. 

Rusztowanie wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych". Z uwagi na ruch pieszy należy wydzielić strefę bezpieczeństwa 



5.2.3 Zakres robót przygotowawczych 

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju 

podłoża: 

➢ W murze spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm, 

➢ Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych, 

➢ Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą, 

➢ Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie, 

➢ Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu, 

5.3 Zakres robót zasadniczych 

Tynki cementowe i cementowo- wapienne 

Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 

➢ Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które 

wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje 

się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami 

narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę 

prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących 

można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 

➢ Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości 

nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy 

cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka. 

➢ Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim 

stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a 

gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu 

następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w 

kształcie kątownika. 

➢ Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym 

przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do 

narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po 



stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju 

wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za 

pomocą pędzla. 

W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w 

przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. 

W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, 

swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę 

powyżej 5ºC; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków 

pogodowych) można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać 

różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że 

powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej – polecanym przez 

producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 

Kratki wentylacyjne 

Kratki wentylacyjne należy obsadzić zgodnie z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

➢ Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, 

➢ Sprawdzenie materiałów, 

➢ Sprawdzenie podłoży, 

➢ Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża, 

➢ Sprawdzenie grubości tynku, 

➢ Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń 



powierzchni tynków, 

➢ Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy 

szczelinach dylatacyjnych. 

 

Kategoria 

tynku 

Odchylenie 

powierzchni tynku od 

płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenie 

powierzchni i krawędzi 

od kierunku pionowego 

Odchylenie 

powierzchni i krawędzi 

od kierunku 

poziomego 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

 

II 

Nie większe 4 mm na 

długości łaty 

Nie większe niż 3mm 

na 1m 

Nie większe niż 4 mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 10 na całej 

powierzchni między 

przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 4 mm 

na 1 m 

III Nie większe niż 3 Nie większe niż 2 mm Nie większe niż 3 mm Nie większe niż 3 mm 

 mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na 

całej długości łaty 

kontrolnej 2m. 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach do 

3,5m wysokości oraz 

nie więcej niż 6mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 

wysokości 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 6 na całej 

powierzchni między 

przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki, itp.) 

na 1 m 



 

IV 

Nie większe niż 2 

mm i w liczbie nie 

większej niż 2 na 

całej długości łaty 

kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 1,5mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 3mm w 

pomieszczeniach do 

3,5m wysokości oraz 

nie więcej niż 6mm w 

Pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 

wysokości 

Nie większe niż 2mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 3mm na 

całej powierzchni 

między przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 2mm 

na 1m 

 

  .2 Kontrole i badania laboratoryjne 

c) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

d) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 



- powierzchnię poszczególnych rodzajów tynku. 

W szt. mierzy się: 

- liczbę zamontowanych kratek wentylacyjnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 

Ogólne" pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest 

przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz 

dodatkowo: 

➢ Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 

➢ Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku 

budowy dotyczące wykonanych robót 

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne 

z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich 

część należy uznać za niezgodne z normami. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu 

odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

i wytrzymałościowych. 

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

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

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 



PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 

 

 

1. WSTĘP 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-9 

ROBOTY MALARSKIE 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

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 Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie malowania tynków. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 

specyfikacji są: 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 



Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i 

zanieczyszczeń. 

Spoiwa bezwodne 

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 

odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunat- 

nej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 

dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz 

o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych i emulsyjnych , 

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, i innych 

zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świa- 

dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 



– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 

malarskiej. 

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 

i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

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

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. 

Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C. 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 



Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

5.2. Zalecenia ogólne 

➢ Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 

3-4 tygodniach dojrzewania. 

➢ Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 

temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. 

➢ Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. 

➢ Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie 

malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów 

wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 

➢ W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura 

podłoża może spowodować spękanie powłoki. 

➢ Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 

wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 

➢ Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 

występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 

➢ Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, 

spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 

➢ Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 

powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 

➢ Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 

➢ Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 

zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, 

osadzeniu okien i drzwi. 



➢ Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu 

posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych. 

➢ Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

➢ Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg 

oddechowych. 

➢ Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy 

ściśle przestrzegać przepisów bhp. 

➢ Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być 

położona powloką malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem . 

5.2.2 Zakres robót przygotowawczych 

Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, 

zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne 

uszkodzenia wypełnić. 

5.2.3 Zakres robót zasadniczych 

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach 

nakładać 2 warstwę farby. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić 

wałkiem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

c) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 

(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić 



na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 

lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 

nadzoru. 

d) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 

➢ Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B- 10100. 

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, 

zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. 

➢ Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać 

próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów 

i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne 

pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 

➢ Sprawdzanie powłok: 

- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie 

wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów 

pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej 

powierzchni 

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą 

a Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub 

połączeń o różnym odcieniu i natężeniu 

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 

- Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 

- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe 

lub półmatowe. 



- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 

zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

➢ powierzchnię poszczególnych rodzajów powłok malarskich 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 

Ogólne" pkt. 8. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 

plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., 

w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 



Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

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

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

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

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

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

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-10 

STOLARKA I ŚLUSARKA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu stolarki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumentprzetargowy 

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

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 



Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu montaż stolarki budowlanej. 

Rodzaje stolarki: 

- bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

- bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie 

− kotwy stalowe, 

− kołki rozporowe, 

− pianka poliuretanowa, 

− silikon, 

− sucha zaprawa szpachlowa, 

− gips szpachlowy, 

− piasek do zapraw, 

− cement portlandzki 25 z dodatkami, 

− wapno hydratyzowane. 

Przy doborze stolarki i ślusarki należy ścisle przestrzegać parametrów określonych w 

projekcie technicznym budowlanym. Wszelkie zmiany muszą być uzgodnione i zaakceptowane 

przez autora projektu. 

Ślusarka stalowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 

powłokami antykorozyjnymi. 

Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX 



wg PN-EN 10025:2002. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-80/M-02138. 

Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi zgodnie z obowiązującymi 

normami. 

Do montażu należy użyć: 

a) Zaprawa cementowa marki M 80 , 

b) Farba olejna do gruntowania , 

c) Farba olejna nawierzchniowa . 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

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

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. 

Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych 

ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność 

i zwartość ładunku. 



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

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

Warunki transportu składowania , montażu ściśle wg wskazań producenta stolarki. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

5.2.1 Zalecenia ogólne 

➢ Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

➢ Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest 

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze wznoszeniem murów może 

być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 

➢ Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi 

w normach. 

➢ Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z 

ich przeznaczeniem. 

5.2.2 Zakres robót przygotowawczych 

➢ Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 

powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. 

➢ W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 

ościeże należy oczyścić i naprawić. 

➢ Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 

- na szerokości otworu 2÷6 cm 

- na wysokości otworu 5÷9 cm 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowę podlegają kontroli jakości zgodnie z wymogami 

PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. Dla dokonania oceny 

jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

- zgodność wymiarów, 

- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana, 

- prawidłowość wykonania szczegółów konstrukcji, 

- sprawność działania skrzydeł, elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć, 

- wykonanie ościeży. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

- powierzchnię poszczególnych rodzajów stolarki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 

Ogólne" pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 



➢ Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe, 

➢ Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem 

ościeży, 

➢ Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 

połączeń ze ścianą, 

➢ Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 

m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 

➢ Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 

przekątnych. 

➢ Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

-1 mm przy długości przekątnej do 1m 

-2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

-3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

➢ Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych 

nie powinny przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm. 

➢ Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy 

poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów. 

➢ Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać. 

➢ Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy 

ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po 

zamknięciu okna pasek nie daję się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne. 

➢ Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne 

uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć 

➢ W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną 

stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby 

gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 



PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

BN-70/5028-22 Gwoździe stolarskie. Wymiary. 

BN-75/6821-01 Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone. 

BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie. 

BN-84/6824-01 Szkło budowlane. 

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia. 

 

SPECYFIKACJATECHNICZNA 

ST-11 

INSTALACJE KANALIZACYJNE 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru na cele instalacji kanalizacji sanitarnej . 

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji kanalizacyjnej sanitarnej. 

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

1. montaż kanalizacji ścieków sanitarnych z rur pvc , PP . 



2. montaż instalacji wodociągowej PEHD 63 mm 

2. przyłącz wodociągowy 

3. kanał ścieków oczyszczonych PE 250 

4. kanał ścieków surowych PCV 160 

5. instalacja wod – kan wewnętrzna budynku 

Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji kanalizacyjnej obejmuje: 

2 zabezpieczenie terenu robót, 

3 dostawę materiałów, 

4 wykonanie wykopów wraz z ewentualnym, niezbędnym umocnieniem ścian wykopu 

jego odwodnieniem; kategoria gruntu I-IV, 

5 przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na instalacji, 

6 ułożenie podposadzkowych i nadposadzkowych, odpływowych przewodów 

kanalizacyjnych; PP d=50 - d=200, 

7 ułożenie przyłączy kanalizacyjnych, 

8 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 

9 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, 

zamurowań, przepustów, 

10 montaż instalacji kanalizacyjnej na ścianach budynku, 

11 wykonanie izolacji przewodów, 

12 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rodzaje instalacji 

1.4.1.1.Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 

odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej 

zewnętrznej lub innego odbiornika. 

1.4.1.2.Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

1.4.1.3.Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna odprowadzające wody opadowe. 

1.4.1.3.Kanalizacja tłoczna – instalacja kanalizacyjna odprowadzająca ścieki w sposób tłoczny do 



studzienki rozprężnej. 

1.4.2. Przewody rurowe 

1.4.2.1.Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 

odpływowym. 

1.4.2.2.Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 

kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego 

1.4.2.3.Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 

podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika 

1.4.2.4.Podłączenie kanalizacyjne (przykanalik) – przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości 

do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1.Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń 

płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

1.4.3.2.Wpust - urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i 

odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 

1.4.3.3.Czyszczak – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego 

w celu jego czyszczenia. 

1.4.3.4.Syfon – urządzenie zabezpieczające przed przepływem zanieczyszczonego powietrza przez 

zastosowanie zamknięcia wodnego. 

1.4.4. Pozostałe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczególności w zakresie: 

3 przejęcia terenu budowy, 

4 przekazania Dokumentacji Projektowej, 

5 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 

6 zabezpieczenia terenu budowy, 



7 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 

8 ochrony przeciwpożarowej, 

9 ochrony własności publicznej i prywatnej, 

10 ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 

11 bezpieczeństwa i higieny pracy, 

12 ochrony i utrzymania robót, 

13 stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i 

odbioru wraz z przepisami szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów 

(w przypadku niemożności ich pozyskania) przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji 

Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 

jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, 

nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do wykonania instalacji 

kanalizacyjnych muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), 

odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub posiadać 

certyfikaty zgodności wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub 

technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich specyfikacji. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Wymagania dotyczące odstępstw materiałowych podano w punkcie nr 1.5. „Ogólne wymagania 

dotyczące robót”. 



2.2. Rury przewodowe 

2.2.1. Rury kanalizacyjne 

2.2.1.1. Rury kanalizacyjne PP. 

Dla instalacji podposadzkowej odprowadzającej ścieki sanitarne stosować rury kanalizacyjne z PP 

typu WAVIN AS lub równoważne. 

2.2.2. Rury ochronne 

Jako tuleje ochronne zastosować rury ciśnieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN 

13244-1:2004 i ZAT/97-01-001. 

2.3. Elementy montażowe 

Jako elementy montażowe należy zastosować: 

▪ łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 

▪ obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową. 

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. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.6. Izolacja 

Izolację ochronną rur prowadzonych w bruzdach i warstwach posadzki należy wykonać otulinami 

poliuretanowymi np. f.THERMAFLEX typ Thermacompact A gr. 9 mm. 

Otuliny muszą posiadać niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu 

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

Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 



przewidzianym w umowie. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszelkie prace związane z obsługą 

sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają tego 

przepisy, posiadające odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Sprzęt do robót montażowych 

Sprzęt do montażu instalacji kanalizacji powinien spełniać wymagania ujęte w punkcie 3.1. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym terminie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

4.2. Rury przewodowe i ochronne 

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. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z 

ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną 

ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i 

niższej. 

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



gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

warunków BHP. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 

promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 

30oC. 

4.3. Elementy montażowe 

Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia 

należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Przybory 

Transport przyborów i elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się 

krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Przybory i 

elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach. Elementy małogabarytowe należy 

przechowywać w zamkniętych w pojemnikach. 

Dostarczone na budowę przybory należy uprzednio sprawdzić, zwłaszcza stan powłok ceramicznych. 

4.5. Mieszanki betonowe i zaprawy 

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

wodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.6. Kruszywo 

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

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

4.7. Cement 

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

4.8. Izolacje 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 



otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 

krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i 

trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków krawędziowych. 

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. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym 



łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 

odległość. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie 

zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być 

zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub 

impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 

Metoda wykonywania wykopów mechanicznie lub ręczne z wywozem przez Wykonawcę na odkład 

lub ze złożeniem urobku wzdłuż wykopu. 

Niezbędne szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV -1989 r. – 

Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego 

montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg Dokumentacji 

Projektowej. 

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 

przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy 

jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki 

robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 

wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w 

miarę jego głębienia. 

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

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, 

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 Inspektorem nadzoru. 



 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Należy wykonać podłoże z piasku o grubości 15 cm zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w Dokumentacji Projektowej i ST. 

5.5. Roboty montażowe 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.5.1. Przewody odpływowe 

Trasa przewodów odpływowych powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, w planie jak i z 

zachowaniem podanych spadków. Minimalny przekrój przewodu odpływowego powinien wynosić 

Włączenie przykanalika do kanału sieci zewnętrznej wykonać za pośrednictwem studzienki rewizyj- 

nej. Spadki zgodne z Dokumentacją Projektową z zachowaniem wymagań normy PN-92/B-01707. W 

przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem 

studzienki należy stosować kaskady umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

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

zaprawy betonowej i muru). 

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. 

Montaż przewodów w wykopie zgodnie z instrukcją montażu producenta rur. Rury należy układać w 

temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie 

mniejszej niż +8o C. 

Przejścia przez przegrody budowlane poniżej poziomu przyziemia w rurach ochronnych z PE100 wg 

punktu 2.2.2. 

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

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Uszczelnienia złączy przewodów kamionkowych kwasoodpornych wykonać materiałami odpornymi 

na działanie kwasów. 

5.5.2. Przewody spustowe i podejścia 



Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

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

betonowej i muru). 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. 

Przewody prowadzić ze spadkami zgodnymi z Dokumentacją Projektową z zachowaniem wymagań 

normy PN-92/B-01707. Minimalny spadek podejść kanalizacyjnych powinien wynosić 2%. 

Przewody prowadzić nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu, grzewczymi i przewodami 

elektrycznymi. 

Przewody kanalizacyjne łączone będą przez „na wcisk” na złączach kielichowych. 

Należy przestrzegać następującego rozstawu podpór, zawieszeń na instalacji kanalizacyjnej: 

▪ dla przewodów poziomych – 1,0m 

▪ dla przewodów pionowych – co najmniej jeden punkt stały i jeden punkt przesuwny na każdej 

kondygnacji 

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 stanowiące oddzielenie pożarowe należy wykonywać z 

zastosowaniem wyszczególnionych elementów ochrony p.poż. stosując się do instrukcji montażu 

producenta. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 

Przewody w bruzdach ściennych zaizolować zgodnie z punktem 5.8. 

5.5.3. Montaż przyborów sanitarnych 

Montaż przyborów ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy oraz ze sztuką 

budowlaną. Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność 

dostarczonych elementów. Przy wbudowywaniu zachować szczególną ostrożność. 

 



5.6. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana 

próbie szczelności poprzez zalanie instalacji wodą. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.7. Izolacje 

Rury z tworzyw sztucznych układane w gruncie pod budynkiem zgodnie informacjami ogólnymi 

punktu 5.6. nie wymagają żadnych izolacji. 

Izolację ochronną rur prowadzonych w bruzdach i warstwach posadzki należy wykonać otulinami 

poliuretanowymi zgodnie z instrukcją montażu producenta. 

5.8. 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 (do wysokości 30cm 

ponad wierzch rury materiał zagęszczać ręcznie). 

Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w Dokumentacji Projektowej. Rodzaj 

gruntu do zasypywania wykopów: 

• wykopy zewnętrzne - Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru, 

• wykopy wewnętrzne – materiałem obsypkowym zgodnym z pkt 2.5. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały 

określone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 



 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania mające na 

celu: 

▪ umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 

▪ wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 

▪ przy wykonywaniu komór lub studzienek – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścianek, 

odwodnienie, 

▪ ustalenie składu betonu i zapraw, 

▪ ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

▪ ustalenie metod wykonywania wykopów, 

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

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

▪ zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

▪ badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

▪ badanie ułożenia przewodu, 

▪ badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

▪ badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

▪ badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

▪ badanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację, 

▪ sprawdzenie montażu urządzeń i przyborów, 

▪ badanie szczelności instalacji przy przepływie i zalaniu wodą. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa 

od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych. 



Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i 

wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z: 

▪ roboty przygotowawcze, 

▪ wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 

▪ roboty montażowe wykonania rurociągów ulegających zakryciu, 

▪ próby szczelności w/w przewodów. 

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

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

▪ sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

m.in. na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych), 

▪ badanie szczelności całej instalacji, 

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 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. 

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 

10.1. Podstawowe akty prawne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. z 

późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w 

ustawy). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 

2004r. wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy). 

Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002r. z 

późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w 

ustawy). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 

2087 z 1998r. wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy). 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 

z 2004r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami dotyczącymi 

szczegółowych przepisów BHP wydanymi z delegacji w/w ustawy). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 

z 2001r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji 

w/w ustawy). 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z 

późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w 

ustawy). 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 

nr 147 poz. 1229 z 2002r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami 

wydanymi z delegacji w/w ustawy). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 

2000r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w 

ustawy) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 

poz. 2068 z 2004r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z 

delegacji w/w ustawy). 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 

poz. 1504 z 2003r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z 

delegacji w/w ustawy). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004r. 

z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w 

ustawy). 

10.2. Normy 

1. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Oznaczenia na rysunkach. 

2. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

3. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem. 

4. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

5. PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w 

mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych. 

6. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

7. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 



8. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

9. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

10. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

11. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

10.3. Inne dokumenty 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, 

Arkady 1988r. – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 

 

 

 

1. WSTĘP 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-12 

UTWARDZENIE TERENU 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót nawierzchniowych w szczególności naterenie oczyszczealni ścieków iprzy 

przepompowniach ścieków naukładzie sieci kanalizacyjnych 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

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 Specyfikacją Techniczną 

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

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 



2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

➢ kostka betonowa szara grubości 8 cm zgodnie z dokumentacją projektową, 

➢ krawężniki betonowe 15 x 30 cm, 

➢ obrzeża betonowe 30x8 zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 

➢ piasek do wykonania podsypki zgodnie z wymaganiami PN-B-06712, 

➢ żwir lub piasek do wykonania ław, 

➢ cement wg PN-B-19701. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 

i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

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

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie sprzęt: 

➢ piła do cięcia kostki 

➢ wibrator powierzchniowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 



Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

Podsypki 

➢ Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie 

z wymaganiami dla poszczególnych materiałów. 

➢ Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie 

właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą. 

➢ Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania 

i bezpośrednio przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijającą 

i być pozbawiona wypukłości, luźnego materiału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. 

Wszystkie luźne, podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary powinny zostać ponownie 

zagęszczone na całej grubości warstwy. 

➢ Na warstwy odcinające lub odsączające winien być użyty piasek lub pospółka. 

➢ Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak, by po zagęszczeniu 

warstwa była równa warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie 

z normą BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być równa wilgotności optymalnej próby 

Proctora zgodnie z normą. 



Nawierzchnie z kostki betonowej 

➢ Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny. 

➢ Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą 

warstwą gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy zagęszczaniu 

nie uszkodzić kostki. 

➢ Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą 

szczotek. Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach. 

➢ Ściek betonowy należy ułożyć z projektowanym spadkiem. 

Obrzeża 

➢ Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie 

z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic i parkingów”. Należy je układać na podsypce piaskowej grubości 5cm. 

➢ Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu 

linii. 

➢ Obrzeża należy układać w odstępie co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzeżach wypełnić 

zaprawą cementowo-piaskową 1:3. 

➢ Światło obrzeży (odległość góry krawężnika od nawierzchni) – 5cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

e) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 

(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić 



na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 

lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 

nadzoru. 

f) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

Kontroli jakości podlega wykonanie: 

➢ korytowania, 

➢ podsypki i jej zagęszczenia, 

➢ nawierzchni betonowych dróg, 

➢ chodników, 

➢ liniowości i prawidłowości ustawienia obrzeży, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

➢ powierzchnie poszczególnych nawierzchni. 

W m mierzy się: 

➢ długość obrzeży i krawężników. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 



Ogólne" pkt. 8. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 

Budowlano – Montażowych 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, 

całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku 

Wykonawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu odpowiadającego 

wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

9. 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. 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST – 15 

Montaż urządzeń technologicznych 

Kody i nazwy robót (CPV): 

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

SPIS TREŚCI: 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot ST 

1.2. Zakres stosowania ST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.2. Stosowanie elementów metalowych 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

5.2. Posadowienie urządzeń 

5.3. Posadowienie i ustawienie osi urządzeń 

5.4. Ogólne warunki dostawy i montażu maszyn oraz urządzeń. 

5.4.1.Uzbrojenie 

5.4.2.Charakterystyka obiektu i jego wyposażenia 

5.4.3.Roboty mechaniczne 

5.4.3.1.Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące. 

5.4.3.2.Osłony 



5.4.3.3.Spawy 

5.4.3.4.Urządzenia dźwigowe 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

8.2. Odbiór końcowy 

9. PRZEPISY ZWIAZANE 

9.1. Ustawy 

9.2. Rozporządzenia 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przy montażu urządzeń i instalacji technologicznych na terenie 

oczyszczalni ścieków w Sobowidzu. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

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 Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

        montażem instalacji i urządzeń : 

Punkt zlewny ścieków dowożonych 

Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych 

Pompownia ścieków surowych 



Stacja mechanicznego podczyszczania ścieków 

Transport skratek 

Piaskownik pionowy 

Selektor 

Komora denit./nitryfikacji 

Stacja dmuchaw 

Zbiornik osadu nadmiernego 

Pomiar przepływu 

Mechaniczne odwadnianie osadu 

Specyfikacja obejmuje wszelkie niezbędne prace potrzebne do wykonania zadań jak wyżej, 

obejmujące min. takie czynności jak roboty demontażowe, montażowe, próby szczelności, itd. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, postanowieniami kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości 

i wymogów technicznych oraz spełnieniu wymagań założonych w dokumentacji projektowej. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod 

warunkiem: 

a. spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 

b. uzyskania akceptacji Projektanta, gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana 

jest pisemna zgoda Projektanta. 

c. przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji przez Projektanta. 



Projektant nie ponosi odpowiedzialności za użycie bez jego zgody innych materiałów i 

urządzeń niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, tym samym nie 

bierze odpowiedzialności za efekt oczyszczania ścieków. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów zastosowanych przy realizacji zadania. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie. 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości 

podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i Deklaracje 

Zgodności. 

Nie dopuszcza się zastępowania urządzeń kompaktowych zespołem urządzeń 

współpracujących nawet wtedy, gdy funkcja i parametry techniczne takiego zespołu są zgodne z 

wymaganymi w specyfikacji. 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Wszystkie zakupione przez 

Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 

powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 

jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków 

montażowych itp. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania Beda zgodne z postanowieniami 

Kontraktu, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 



materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 

z założeniami PZJ. Materiały mające bezpośredni kontakt z wodą do picia powinny mieć atest 

higieniczny PZH. 

2.2. Stosowanie elementów metalowych 

Elementy wykonane z materiałów wrażliwych na korozje (żeliwo, stal zwykła itp.) powinny 

być pomalowane bądź też poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Małe elementy żeliwne i 

stalowe (wykonane z materiału innego niż stal kwasoodporna) należy zabezpieczyć przed korozją. 

Elementy maja być zalaminowane, a te, które z jakiegokolwiek innego powodu nie mogą być 

zabezpieczone przed korozją powinny zostać, po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalia lub 

polakierowane. Należy, w miarę możliwości, unikać stosowania w przyrządach i przekaźnikach 

elektrycznych elementów stalowych i żelaznych. 

Tam, gdzie zachodzi konieczność użycia różnych metali stykających się ze sobą, metale te 

powinny być dobrane w taki sposób, aby różnica potencjałów elektrochemicznych była nie większa 

niż 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zostać oddzielone od siebie 

odpowiednim materiałem izolacyjnym, lub pokryte właściwą powłoką izolacyjną. 

Śruby stalowe, nakrętki oraz podkładki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy 

304. Połączenia dowolnego materiału ze stalą nierdzewna muszą być wykonane jako rozłączne. 

Połączenie musi być ze stali kwasoodpornej. Elementy mające kontakt z agresywnym środowiskiem 

powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie barierki również powinny być wykonane ze 

stali nierdzewnej. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WO stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, podstawowy sprzęt: 

⎯ elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki itp., 

⎯ zestaw narzędzi montersko –ślusarskich, 

⎯ zestaw do spawania acetylenowo – tlenowego, 

⎯ agregat spawalniczy elektryczny, 

⎯ półautomat spawalniczy 400 A, 

⎯ agregat pompy do malowania, 



⎯ klucze dynamometryczne, 

⎯ dźwig samojezdny, 

⎯ wciągarka mechaniczna – elektryczna, 

⎯ giętarka do rur, 

⎯ prościarka do rur, 

⎯ sprężarka. 

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

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WO, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane 

przez Inżyniera środki transportu: 

⎯ samochód ciężarowy samowyładowczy 3÷5 Mg, 

⎯ samochód dostawczy 3÷5 Mg, 

⎯ żuraw samojezdny kołowy, 

⎯ żuraw samochodowy, 

⎯ przyczepa dłużycowa do samochodu do 4,5Mg, 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami WO, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 

i EN-PN oraz postanowieniami Kontraktu. 



⎯ Wszelkie odstępstwa od uzgodnień, wytycznych, przepisów, norm, zmiany projektowe, 

zmiany materiałów itd. są możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

⎯ Zasady dotyczące montażu urządzeń powinny być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 

normami i przepisami oraz DTR, 

⎯ Wszelkie przepisy, klauzule, wytyczne oraz normy dotyczące projektowanej instalacji 

powinny być stosowane w wersji aktualnej w czasie realizacji. 

5.2. Posadowienie urządzeń 

Wykonawca, w oparciu o dokumentacje, wykona roboty montażowe związane z budową 

fundamentów i podłoża pod elementy konstrukcji, włącznie z wydrążeniem otworów i bruzd do 

przeprowadzenia rurarzu, okablowania, przewodów osłonowych, zamocowania śrub 

fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczność – innych elementów 

zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. 

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbędne do ustalenia miejsc mocowań, otworów, itp. 

Urządzenia zostaną posadowione na płaskich podparciach stalowych o grubości umożliwiającej 

kompensowanie nierównego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostaną posadowione po 

skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej. 

W każdym miejscu należy użyć podparcia o grubości tak dobranej by była ona odpowiednia z 

dobranymi śrubami mocującymi. 

Urządzenia należy ustawić w osi, wypoziomować i utwierdzić poprzez dokręcenie nakrętek śrub 

dociskowych przy pomocy klucza standardowej długości. Dopuszcza się użycie zaprawy cementowej 

dopiero po uruchomieniu Urządzenia przez Inżyniera i jego skontrolowaniu pod katem występowania 

wibracji i niestabilności. 

Wykonawca użyje zaprawy cementującej przy pompach, silnikach, dźwigarach, itp. po ich 

ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu. 

5.3. Posadowienie i ustawienie osi urządzeń 

Właściwe ustawienie elementów takich jak: napędy, połączenia, itp., współpracujących ze sobą w 

obrębie instalacji jest niezbędne do prawidłowej jej pracy. Dlatego każde urządzenie zostanie 

ustawione we właściwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i śrub kierunkowych oraz innych 

środków umożliwiających ponowne ustawienie urządzeń po późniejszych remontach i przeglądach. 



5.4. Ogólne warunki dostawy i montażu maszyn oraz urządzeń. 

Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, 

ubezpieczeniem, instalacją i przygotowaniem do rozruchu . 

Montażu maszyn, urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu technologicznego należy 

dokonywać w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno – 

ruchowe (DTR) i instrukcje obsługi poszczególnych elementów instalacji. 

Montaż można rozpocząć po rozpakowaniu, zakonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczeń 

transportowych. 

Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować miejsce zabudowy (fundamenty, 

kanały technologiczne itp.) oraz zgłosić gotowość pracy. 

Bez zgody Inżyniera nie wolno rozpocząć prac montażowych. 

Prace montażowe maszyn i urządzeń powinny być wykonane przez brygady Producenta lub 

Dostawce urządzeń. Dopuszcza się wykonanie prace montażowych maszyn i urządzeń przez 

specjalistyczne brygady upoważnione przez Producenta lub Dostawce urządzeń. 

Odstępstwa masy dostarczonego urządzenia powyżej + 20% oraz/lub prędkości nominalnej napędów 

maszyn i urządzeń powyżej + 30% wymagają przedstawienia opinii/obliczeń sprawdzających 

fundamentów maszyn i urządzeń, wykonanych przez osobę/projektanta uprawnionego do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie, w rozumieniu prawa Polskiego. 

Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i 

niewykwalifikowanych pracowników w czasie budowy instalacji i montażu Urządzeń, dokonane 

zostanie na koszt Wykonawcy. Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni 

sprawna. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z Inżynierem po to, aby budowa 

instalacji i montaż Urządzeń nie kolidowały z praca Urządzeń już zamontowanych i pracujących. 

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, które są niezbędne do posadowienia 

instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy 

Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić przestoje prac budowlanych wynikające z 

konieczności zachowania ciągłości pracy Urządzeń już pracujących. 

Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu instalacji zostaną dostarczone przez 



Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac. 

Wykonawca zapewni należyta opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia Urządzeń na Plac 

Budowy do momentu Przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o 

dostarczenie plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas 

równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych. 

5.4.1.Uzbrojenie 

⎯ Zasuwy zostaną zamontowane w celu kierowania i odcinania dopływu ścieków. 

Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po całkowitym otwarciu odsłonięty był pełny przekrój 

przewodu, do którego dana zasuwa przylega. Zasuwy musza spełniać warunki wytrzymałościowe 

przewodów, z którymi będą współpracować. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na 

wibracje wyposażone zostaną w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające (pod warunkiem, 

że Wymagania Szczegółowe nie zawiera innych wytycznych). 

Należy stosować zasuwy posiadające system uszczelniający gwarantujący właściwe uszczelnienie 

pomiędzy płytą zasuwową a ścianą/przewodem (w zależności od rodzaju zasuwy) np. elastyczny, 

wulkanizowany pierścień uszczelniający lub typu nożowego. 

Przepustnice i zasuwy nożowe z napędem elektrycznym należy zastosować w wersji ogrzewanej, 

napęd przepustnicy czas zamknięcia ok. z krańcówkami, napęd zasuwy nożowej czas zamknięcia 1 

min. (zasuwa regulacyjna) z krańcówkami oraz wskaźnikiem położenia, 

⎯ Zawory zwrotne zostaną zamontowane w celu kierowania i odcinania dopływu 

ścieków w jedną stronę. Należy dobrać zawory zwrotne takich rozmiarów, aby po całkowitym 

otwarciu odsłonięty był pełny przekrój przewodu – zawory zwrotne kulowe. Zawory zwrotne musza 

spełniać warunki wytrzymałościowe przewodów, z którymi będą współpracować. Wszystkie nakrętki 

i śruby dwustronne narażone na wibracje wyposażone zostaną w podkładki sprężynujące lub płytki 

zabezpieczające (pod warunkiem, że Wymagania Szczegółowe nie zawiera innych wytycznych). 

Należy stosować zawory zwrotne posiadające system uszczelniający gwarantujący właściwe 

uszczelnienie pomiędzy kulą zwrotną a ścianą zaworu np. elastyczna, wulkanizowana kula. 

5.4.2. Podstawowe elementy oczyszczalni: 

Punkt zlewny ścieków dowożonych 

Szybkozłącze do odbioru ścieków 



Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków 

Objętościowy pomiar przepływu ścieków 

Zbiornik rozprężny ścieków dowożonych 

Dozowanie ścieków 

Pompownia główna 

Krata koszowa - rzadka 

Stacja pomp zatapialnych 

Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych: 

Automatyczne sito skratkowe 

Piaskownik pionowy 

Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych: 

Dwukomorowy selektor – warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzięki temu osad odwodniony posiada 

znacznie lepsze parametry dla celów rolniczego wykorzystania 

Komora denitryfikacji/nitryfikacji 

Osadnik wtórny pionowy – separacja osadu od ścieków 

Pomieszczenie dmuchaw 

Stacja dmuchaw 

Układ dystrybucji powietrza 

Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego 

Prasa taśmowa 

Stacja przygotowania i dozowania flokulantu 

System sterowania i automatyki procesu technologicznego - działanie oczyszczalni będzie całkowicie 

zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z możliwością przesyłania wiadomości tekstowych SMS 

stanów alarmowych z oczyszczalni ścieków. 

 

 

Lp. Charakterystyka techniczna  Ilość 

1. PUNKT ZLEWNY - ścieki dowożone 1 kpl. 

1. Separator zanieczyszczeń stałych SZ-01, Q = 40 m3/h, prześwit 

podłużny a = 16 mm, Wykonanie - stal nierdzewna / 

Szybkozłącze do podłączenia wozu asenizacyjnego DN100, Wąż 

elastyczny DN100, L = 3 m lub równoważny 

1 kpl. 



2. Zestaw montażowy i instalacyjny do separatora SZ-01 1 kpl. 

2. ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY - ścieki dowożone 1 kpl. 

1. Układ napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym 

DR-02, Q = 10 m3/h, L = 2 × 1,0 m,  = 20 gO2/m3´m 

1 kpl. 

2. Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-02 1 kpl. 

3. Zestaw pomiaru ilości ścieków dowożonych BT-11, Q = 0 - 40 

m3/h 

1 kpl. 

4. Zestaw montażowy i instalacyjny do BT-11 1 kpl. 

5. Pompa zatapialna ścieków dowożonych PS-1.03, Q = 10 m3/h, H 

= 5 m, P = 1,1 kW lub równoważny 

1 kpl. 

6. Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-03, rurociągi 

technologiczne 

1 kpl. 

3. POMPOWNIA GŁÓWNA 1 kpl. 

1. Krata koszowa z podnośnikiem ręcznym KK-01, Q = 40 m3/h, f 

=15 mm, Wykonanie - stal nierdzewna lub równoważny 

1 kpl. 

2. Zestaw montażowy i instalacyjny do KK-01 1 kpl. 

3. Pompa zatapialna PS-1.01÷PS-1.02, Q = 25 m3/h, H = 9,0 m, P = 

4,0 kW, wirnik typ F, o = 2900 s-1 lub równoważny 

2 kpl. 

4. Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01, PS-02 - komplet 2 kpl. 

5. Pompa zatapialna Zapas magazynowy, Q = 25 m3/h, H = 9,0 m, 

P = 4,0 kW, wirnik typ F, o = 2900 s-1 lub równoważny 

1 kpl. 

4. ANTRESOLA - stacja mechanicznego podczyszczania 

ścieków 

2 kpl. 

1. Sito skratkowe SI-01, Q = 25 m3/h,  = 3 mm, P = 0,12 kW, 

Wykonanie - stal nierdzewna lub równoważny 

1 kpl. 

2. Wanna dolna sita SI-01, Q = 25 m3/h, Wykonanie - stal 

nierdzewna 

1 kpl. 

3. Zestaw montażowy i instalacyjny do SI-01 - komplet 1 kpl. 

5. ANTRESOLA - transport skratek 1 kpl. 

1. Przenośnik śrubowy skratek SL-1.01, Q = 2 m3/h, L = 7,5 m, DN 

= 160 mm, P = 2,2 kW, Wykonanie - stal nierdzewna lub 

równoważny 

1 kpl. 

2. Układ odprowadzania skratek, mobilny pojemnik na skratki V = 

1000 l, tworzywo sztuczne lub równoważny 

1 kpl. 



3. Zestaw montażowy i instalacyjny do SL-01 - komplet 1 kpl. 

6. REAKTOR BIOLOGICZNY - piaskownik 2 kpl. 

1. Piaskownik pionowy PP-01, System BT-flowmix lub 

równoważny, Układ mieszania hydrauliczne/pneumatyczne DR-

03.1, Q = 10 m3/h, V = 15 m3, DN150 

1 kpl. 

2. Pompa powietrzna pulpy piaskowej PM-04, Q = 5 m3/h, p = 0,1 

bar, DN100, materiał PE lub równoważny 

1 kpl. 

3. Zestaw montażowy i instalacyjny do PP-01 1 kpl. 

7. REAKTOR BIOLOGICZNY - selektor 2 kpl. 

1. Selektor beztlenowy SE-01÷SE-02, System BT-flowmix lub 

równoważny, Układ mieszania hydrauliczne/pneumatyczne DR-

03.2, DR-03.3, Q = 10 m3/h, E < 1 kgO2/d, V = 15 m3, DN150 

2 kpl. 

2. Zestaw montażowy i instalacyjny do SE-01÷SE-02 2 kpl. 

8. REAKTOR BIOLOGICZNY - komora denit./nitryfikacji 2 kpl. 

1. Układ dystrybucji powietrza UD-02, systemu BT-airmix lub 

równoważny, Układ napowietrzanie/mieszanie, Q = 800 m3/h 

DN80/PVC, P = 1 bar, Zawory odcinające DN32/PVC I = 16 szt., 

Węże elastyczne DN32/PVC, L = 300 m 

1 kpl. 

2. Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-02 1 kpl. 

3. Zestaw tlenomierza SO-01, czujka tlenu Z = 0 - 10 ppm, 

przetwornik pomiarowy wyjście cyfrowe i analogowe U = 230 V 

lub równoważny 

1 kpl. 

4. Zestaw montażowy i instalacyjny do SO-01 1 kpl. 

3. Układ dyfuzorów DP-01 ÷ DP-08, L = 2,0 m,  = 23 gO2/m3m, H 

= 2 cm, materiał elastomer/silikon 

8 kpl. 

4. Układ dyfuzorów DP-09 ÷ DP-16, L = 3,5 m,  = 23 gO2/m3m, H 

= 2 cm, materiał elastomer/silikon   

8 kpl. 

5. Zestaw montażowy i instalacyjny do DP-01÷DP-016 1 kpl. 

6. Osadnik wtórny pionowy OW-01, D = 5,8 m, A = 26 m2, V = 45 

m3, wyposażony w system BT-flow1 lub równoważny w skład, 

którego wchodzi: 

- Zatopione koryto zbiorcze DN100, Q = 30 m3/h 

- Komora zbiorcza regulacji poziomu, Q = 30 m3/h, H = 10 cm 

- Układ odprowadzania części pływających DN100, Q = 0 - 30 

m3/h 

1 kpl. 

7. Pompa powietrzna do recyrkulacji osadu MA-01, PVC/DN100, 

Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar lub równoważny 

1 kpl. 



8. Pompa powietrzna do odprowadzania osadu nadmiernego MA-

02, PVC/DN100, Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar lub równoważny 

1 kpl. 

9. Pompa powietrzna do transportu części pływających MA-03, 

PVC/DN100, Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar lub równoważny 

1 kpl. 

10. Zestaw montażowy i instalacyjny do OW-01 1 kpl. 

11. Konstrukcja nośna przykrycia, instalacji technologicznej, 

urządzeń i wyposażenia, pomost technologiczny, barierki, kraty - 

komplet do TE-31, D = 10,5 m, Wykonanie - stal ocynkowana 

1 kpl. 

12. Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-31, D = 10,5 m, 

Wykonanie - żywica poliestrowa wzmocniona włóknem 

szklanym 

1 kpl. 

13. Zestaw montażowy i instalacyjny do TE-31 1 kpl. 

9. POMIESZCZENIE DMUCHAW - stacja dmuchaw 2 kpl. 

1. Szafka elektryczno-sterownicza RT-01 dla urządzeń 

technologicznych wraz ze sterownikiem przemysłowym oraz 

systemem sterowania BT-autoeco lub równoważny z 

możliwością przesyłania systemów alarmowych poprzez SMS 

wg. schematu strukturalnego 

1 kpl. 

2. Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia 

technologicznego zgodnie ze "Schemat strukturalny instalacji 

elektrycznej i automatyki", rys. TE-51.00 ÷TE-53-00 (kable 

zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli) 

1 kpl. 

3. Dmuchawy rotacyjne typu Root’s w obudowie dźwiękochłonnej  

DM-01÷ DM-03, Q = 160 m3/h, p = 0,6 bar, P = 5,5 kW, dT < 90 

C, Lo < 76 dB lub równoważny 

3 kpl. 

4. Układ dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-01, DN100, 

Q = 800 m3/h, p = 4 bar, Zawory elektromagnetyczne DN1" lub 

równoważny 

1 kpl. 

5. Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-01 1 kpl. 

10. ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO 2 kpl. 

1. System do zagęszczania osadu nadmiernego ZO-01, Q = 10 

m3/h, L = 2 m, PVC DN200 lub równoważny 

1 kpl. 

2. Zestaw montażowy i instalacyjny do ZO-01 1 kpl. 

3. Układ dystrybucji powietrza UD-03 PVC/PE, Q = 20 m3/h, P = 

0,5 bar, Zawory odcinające PVC-U, Węże elastyczne PVC/DN32  

lub równoważny 

1 kpl. 

4. Dyfuzory rurowe DR-01, L = 2 × 1,0 m, c = 20 kgO2/m3m, 

materiał elastomer/silikon lub równoważny lub równoważny 

1 kpl. 



5. Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-01 1 kpl. 

11. POMIAR PRZEPŁYWU 1 kpl. 

1. Zestaw przepływomierza PM-1.01, czujnik przepływu Q = 0 - 50 

m3/h, przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjście A/C lub 

równoważny 

1 kpl. 

2. Zestaw montażowy i instalacyjny do PM-01 1 kpl. 

12. MECHANICZNE ODWADNIANIE OSADU 1 kpl. 

1. Prasa taśmowa do odwadniania osadu PT-3.01, S = 800 mm / Q 

= 30 - 90 kg/h / Moc silnika taśmy P = 0,62 kW /, Moc silnika 

mieszacza P = 0,55 KW, Pompa płucząca odśrodkowa PS-3.02, 

Q = 4 m3/h, P = 2,2 kW, p = 5 bar / Sprężarka KO-3.01, Q = 100 

l/min, P = 10 bar, P = 1,1 KW 

 1 kpl. 

2. Układ hydrauliczny podawania nadawy UP-01 z pompa osadu 

PD-3.02, Q = 4,0 m3/h, P = 3,0 KW, p = 1 bar lub równoważny 

 1 kpl. 

3. Układ odzysku wody FW-3.01, s = 0,2 mm z pompą PS-3.01, Q 

= 4 m3/h, P = 0,7 kW, p = 0,5 bar, układ filtrów - 2 szt. lub 

równoważny 

 1 kpl. 

4. Zestaw montażowy i instalacyjny do PT-01 - komplet  1 kpl. 

5. Stacja przygotowania i dozowania flokulantu SF-3.01, V = 1 m3, 

P = 1,1 kW, Pompa dozującą PD-3.01, Q = 0,3 m3/h, P = 1,1 kW 

lub równoważny 

 1 kpl. 

6. Zestaw montażowy i instalacyjny do SF-01 - komplet  1 kpl. 

7. Przenośnik śrubowy osadu SL-3.01, DN160, l = 4,0 m, P = 1,5 

kW, Wykonanie - stal nierdzewna lub równoważny 

1 kpl. 

8. Zestaw montażowy i instalacyjny do przenośnika SL-01 - 

komplet 

1 kpl. 

9. Szafka elektryczno-sterownicza RT-03 dla urządzeń 

technologicznych gospodarki osadowej wraz ze sterowaniem / 

Instalacje elektryczno - sterownicze (kable zasilające i 

sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli) 

1 kpl. 

10. Kontener na osad odwodniony KP-7, lakierowany Wymiary: 

szer/wys/długość: 1700 /1000 - 1200/ 3500 mm z bocznymi 

uchwytami do załadunku systemem ramowym 

 1 kpl. 

5.4.3.Roboty mechaniczne 

W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży mechanicznej oraz 

standardy jakości wykonania wyposażenia i instalacji. 

 



 

5.4.3.1.Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące. 

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą a 

nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie połączenia śrubowe zostaną 

wykonane zgodnie z PN-90/B-03200. 

Śruby stalowe, nakrętki oraz podkładki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy 304 

lub kwasoodpornej. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów 

ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego samego 

materiału i pozostaną niepomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone poniżej podkładek 

ze stali kwasoodpornej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. 

Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach 

wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. 

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w 

innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, (lecz na stałe nie przebywające w 

środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. 

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku 

wewnętrznego w środowisku nienarażonym na kontakt z wodą lub ściekami zostaną poddane 

cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu pomalować. 

Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające. 

5.4.3.2.Osłony 

Mechanizmy napędowe urządzeń zostaną przykryte osłonami. Wszystkie elementy obracające się, 

wykonujące ruch posuwisto-zwrotny, pasy napędowe, itp. zostaną osłonięte, co zapewni pełne 

bezpieczeństwo podczas rutynowej obsługi i napraw. Wszystkie zastosowane osłony musza uzyskać 

akceptacje Inżyniera. Konstrukcja osłon musi umożliwiać ich łatwy demontaż w celu uzyskania 

dostępu do urządzenia bez konieczności wcześniejszego demontażu głównych części urządzenia. 

5.4.3.3.Spawy 

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych warunkach, z 

użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy 



wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy posiadających wymagane 

uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i 

znajomości specyfiki powierzonego im zadania. 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do wglądu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki 

testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy. 

Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu 

Budowy zostaną zatwierdzone przez Inżyniera przed rozpoczęciem prac. 

Elementy spawane będą odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w dokumencie 

XV-50-56E, wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. 

5.4.3.4.Urządzenia dźwigowe 

Urządzenia i instalacje muszą uzyskać aprobatę i dopuszczenie Urzędu Dozoru 

Technicznego. 

Zestawy dźwigowe będą przystosowane do podnoszenia pojedynczego najcięższego 

przedmiotu znajdującego się w zasięgu ich pracy. Hak, obracający się swobodnie na przegubie 

kulowym, będzie posiadał możliwość wysunięcia się do najniższego poziomu w granicach 1,0 m. 

Jednocześnie należy zapewnić przestrzeń roboczą dla dźwigu poniżej haka ażeby najwyższy element 

podnoszonego urządzenia mógł być uniesiony o jeden metr. 

Przewiduje się zastosowanie żurawików obsługiwanych ręcznie – pompy, mieszadła. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne musza obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 

częstotliwość ich 



wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 

wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inżynierowi 

w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badan nie później 

niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

Ilość robót oblicza się według specyfikacji dostawy urządzeń oraz ich montażu, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i musza posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

a. W kompletach mierzy się: 

⎯ montaż zasuw, zaworów zwrotnych 

⎯ montaż krat, pomp, dmuchaw, stacji zlewnej, sitopiaskownika, instalacji membranowej, 

urządzeń do odwadniania osadu 

⎯ montaż przenośników ślimakowych 

b. w metrach mierzy się: 

⎯ montaż rurociągów 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 



Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 

do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót. 

8.2. Odbiór końcowy 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 

sprawdzeniu: 

⎯ poprawności zainstalowania urządzeń; 

⎯ kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 

⎯ poprawności działania urządzeń; 

⎯ aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

⎯ kompletności DTR i świadectw producenta.; 

⎯ kompletności protokołów częściowych. 

Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 

⎯ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

⎯ Dziennik Budowy; 

⎯ dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 

⎯ dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

⎯ protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 

⎯ protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 

⎯ świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 

⎯ instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 

⎯ inwentaryzacje geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonana przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną 

⎯ skuteczność działania 

⎯ wyników z rozruchu i próby eksploatacyjnej 

⎯ osiągniecie efektów oczyszczania ścieków 

⎯ oddziaływanie obiektu na środowisko 

Wykonawca będzie uzgadniał z Inżynierem terminy dostawy wszystkich urządzeń. Urządzenia 



winny być dostarczone na oczyszczalnie bezpośrednio przed ich wbudowaniem. Urządzenia 

zdemontowane winny być przez Wykonawcę w jak najkrótszym terminie usunięte z terenu 

oczyszczalni. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też 

ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich 

usunięcia lub uzupełnienia. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi normami (PN, EN-PN). 

9. PRZEPISY ZWIAZANE 

9.1. Ustawy 

1) Ustawa z dnia 7 .07 1994 r. – Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami 

2) Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( DZ.U. Nr 19, poz. 177) 

3) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – o wyrobach budowlanych ( DZ.U. Nr 92, poz. 881) 

4) Ustawa z dnia 24.08.1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej ( DZ.U. z 2002 r. Nr 147, 

poz.1229) 

5) Ustawa z dnia 21.12.2004 r. – o dozorze technicznym ( DZ.U. Nr 122, poz. 1321 z później. 

zmian.) 

6) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( DZ.U. Nr 2, poz. 627 z później. 

zmian.) 

7) Ustawa z dnia 07.06.2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków ( DZ.U. Nr 72, poz. 747, z później. zmian.) 

9.2. Rozporządzenia 

1) WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2) PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmiana 

PNB-01706:1992/Az1:1999. 

3) PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

4) PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

5) PN-82/B-02001- Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

6) PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe. 



7) PN-82/B-02004 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia 

pojazdami. 

8) PN-82/B-02005 - Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i 

wciągnikami 

9) PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

10) PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze 

zmiana PN-B-03200/A3:1995 

11) PN-80/B-03203 - Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym śródlądowym. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

12) PN-B-03203:2000 - Konstrukcje stalowe. Zamknięcia hydrotechniczne. Projektowanie i 

wykonanie. 

13) PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 

wykonanie. 

14) PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczna. Ochrona obiektów, instalacji i 

urządzeń. Wymagania. 

15) PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP) 

 

16) PN-92/N-01255 - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

17) PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

18) PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

19) PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

20) PN-87/M - 69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 

21) PN-78/M – 69011 - Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i 

wymagania. 

22) PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 

23) PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych 

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

25) PN-85/M – 69775 - Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 

wadliwości na postawie oględzin zewnętrznych. 



26) PN-ISO 3545-1:1996 - Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 

technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 

27) PN-ISO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy tolerancji. 

28) PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

29) PN-84/H-74220 - Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 

30) PN-ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 

jednostkę długości 

31) PN-IS04200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy 

na jednostkę długości 

32) PN-64/H-74204 - Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne 

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

34) PN-ISO 7005-1:1996 - Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe 

35) PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania 

ogólne. 

36) PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury. 

37) PN-75/B-23-100 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna 

mineralna. 

38) PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogólne wymagania i badania. 

39) PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki – Wymiarowanie. 

40) PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu. 

41) PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu. 

42) PN-B-02424:1999 - Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badan. 

43) DIN 1945 - Pomiar wydajności dmuchawy i pomiar ciśnienia dmuchaw. 

44) PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów 

45) PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 

brzegów do spawania. 

46) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 



substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 16 

grudnia 2002 r.) 

47) Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 

48) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. 

zm., 

49) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 

7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747 rok 2001. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 

przez polskie prawodawstwo. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-14 

SIECI KANALIZACYJNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie i Gołębiewo 

Średnie . 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

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 Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie montażu sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz studniami i 

elementami przekraczania przeszkód terenowych oraz przepompowniami ścieków  związanych z realizacją robót. 

Długości sieci wynoszą odpowiednio : 

Sobowidz – 6449 mb grawitacyjnej, 2287 mb tłocznej i 9 przepompowni ścieków 

Gołębiewo Wielkie – 684 mb grawitacyjnej , 2204 mb tłocznej i 7 przepompowni ścieków 

Gołębiewo Średnie –1391 mb grawitacyjnej, 1262 mb tłocznej i 2 przepompownie ścieków 

 



1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 

l .5 Określenia podstawowe 

System kanalizacyjny — sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania 

ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a przewody 

są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 

Sieć kanalizacyjna ściekowa — sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i 

przemysłowych. 

Kanał ściekowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych 

Ścieki – wody zużyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem kanalizacyjnym 

Woda zużyta – woda zmieniona na skutek jej użycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego 

Kanał – przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania ścieków 

i/lub wód powierzchniowych z więcej niż jednego źródła 

Przewód tłoczny – rurociąg, przez który są tłoczone ścieki 

Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia 

wytworzonego przez pompy. Kanalizacja ciśnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub 

zabudowie. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki 

kanalizacyjnej włazowej, z której przez zespół pompowy przepompowywane są przewodami ciśnieniowymi do 

kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni. 

Przykanalik ciśnieniowy – kanał odprowadzający pod ciśnieniem ścieki bytowo-gospodarcze 

z przydomowej przepompowni ścieków do grawitacyjnych lub ciśnieniowych kanałów zbiorczych. 

Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych 

Kanał ogólnospławny – kanał odprowadzający zarówno ścieki sanitarne jak i opadowe 

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 

Studzienka prefabrykowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy 

są wykonane z prefabrykatów. 

Studzienka murowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej wykonana jest z cegły. 

Studzienka włazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności 

eksploatacyjnych w kanale. 

Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) — studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania czynności 

eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) 

oraz techniki video do przeglądów kanałów.  

Komora robocza — część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych.  

Komin włazowy — szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia i 



wychodzenia obsługi. 

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 

Złącze – połączenie między sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch elementów wraz z uszczelnieniem. 

Kanał – przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania ścieków 

i/lub wód powierzchniowych z więcej niż jednego źródła. 

Element prefabrykowany – wyrób wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogół w warunkach, 

gdzie stosuje się normę wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jakością u wytwórcy. 

Dno rury – najniższy punkt powierzchni wewnętrznej trzonu rury lub kanału w dowolnym przekroju poprzecznym 

Grunt rodzimy – grunt wydobyty z wykonanego wykopu 

Przewód – rurociąg złożony z odcinków rur, kształtek i złączy między studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi 

obiektami technicznymi 

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką 

Rów przydrożny – rów zbierający wody z korpusu drogi 

Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

Woda zużyta – woda zmieniona na skutek jej użycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego. 

Infiltracja – przedostawanie się wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego. 

Eksfiltracja – wyciek ścieków z systemu kanalizacyjnego do otaczającego gruntu. 

Powierzchnia zwilżona – wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem 

szczelności 

Przepompownia ścieków – obiekt inżynierski wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze 

urządzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy 

Układ pompowy – pompownia wraz ze współpracującymi przewodami tłocznymi 

Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie na skutek 

ciśnienia ścieków. 

Studnia rozprężna – stanowi uzupełniający obiekt systemów kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej. Pełni ona 

funkcję wytracania energii ścieków odprowadzanych z przepompowni do odbiornika. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

Rurociągi i trójniki PCV Dn 200/5,9 

Rurociągi PCV Dn 160/4,7 

Rurociągi tłoczne PEHD Dn 63 x 3,8, Dn50x 4,6, Dn 63x 5,8, Dn 90x 5,4 , Dn 110x 6,6 

Studzienki rewizyjne w technologii PCV Dn 315 z pokrywą żeliwną Dn 315 12T 



Studnie rewizyjne prefabrykowane z kręgów betonowych Dn 1200 z betonu klasy B45 z płytą nadstudzienną z 

otworem Dn 1200/600 i włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego klasy D40 kN 

Przepompownie ścieków wyposażone w dwie pompy zatapialne pracujące naprzemiennie z wirnikami z 

urządzeniem rozdrabniającym . Przynajmniej 1 pompa w każdej przepompowni wyposażona w 

hydromechaniczny zawór płuczący komorę retencyjną przepompowni. Przewody tłoczne ze stali nierdzewnej Dn 

50 i Dn 80   

Materiały powinny być takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostaną przez Inspektora nadzoru. 

2.1. Wymagania szczegółowe 

2.1.1.  System PCW 

Kanały grawitacyjne PCW - z rur  i kształtek PCW-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy ciężkiej,  SN 

8 kN/m2 pełnościenne, lite, jednorodnych spełniających wymagania PN-EN 1401 i PN-EN 476 , w tym : 

maksymalna dopuszczalna temperatura ścieków: długotrwale: 60°C (DN 100 - DN 200), 

40°C (DN 250 - DN 500), krótkotrwale: 60°C, 

maksymalna prędkość przepływu: 8 m/s, 

zalecany spadek: 3 - 80 ‰, 

materiał na obsypkę wg PN-EN 1610, 

dopuszczalna głębokość posadowienia: 0,5 m - 6 m, 

zastosowanie pod obciążeniem drogowym w klasie SLW 60 (samochody ciężarowe do 60 t przy wymaganym 

wykonaniu obliczeń statycznych). 

system w kolorze czerwono-brązowym (RAL 8023), 

uszczelki (wargowe) zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1, spełniające wymogi wytycznych Cobrti 

Instal 

kształtki połączeniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401 

system posiadający aprobatę IBDiM, 

sygnowanie na wewnętrznej stronie ścianki rury (dające możliwość odczytania opisu rury podczas kamerowania.) 

system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta 

Kształtki (przejścia szczelne i itp.) powinny stanowić spójny system z przyjętymi rurami i posiadać co najmniej 

takie parametry techniczne. Stosować rury o długości max. 3,0m. 

Istniejące kanały i przyłącza włączać do kanału głównego poprzez studnie, trójniki lub przyłącza siodłowe. 

2.1.2.  System z PE100 

Rurociągi tłoczne i przekładki wysokościowe wodociągów – rury i kształtki PE100 SDR17,SDR11, SDR41 (SDR 

zgodnie z DP), zgrzewane doczołowo. Rury o średnicach do 80mm w zwojach, pozostałe jako odcinki proste 

długości 12m. Rury mniejszych średnic (przyłącza wodociągowe) można łączyć za pomocą kształtek 



zaciskowych. 

Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać dla wodociągu warunki określone w normach PN-EN 13244 i PN-

EN 12201-3. 

Załamania na trasie rurociągów realizować za pomocą kształtek PE 100, długich, najlepiej segmentowych, 

przystosowanych do przyjętej technologii wykonania połączeń. 

Kształtki (kolana, łuki, tuleje kołnierzowe, mufy) powinny mieć parametry techniczne (średnice, kąty itp.) zgodne 

z projektem i być dostosowane do przyjętej technologii zgrzewania. 

Rury ciśnieniowe PE powinny: 

być produkowane zgodnie z PN-EN 13244-2, 

posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie – aprobata techniczna IBDiM, 

być projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacji ciśnieniowych i dostarczane, 

posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej powierzchni barwę – czarną dla rurociągów 

sanitarnych, niebieską dla wodociągów 

być dostarczone od producenta posiadającego własne laboratorium zakładowe ze świadectwem uznania UDT, 

umożliwiające bieżące przeprowadzenie badań dla każdej serii produkcyjnej. 

2.1.3.  System z PEHD strukturalnego 

Rury z PEHD muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 13476 i PN-EN 476. Rury 

wielkośrednicowe, lekkie, bose, o strukturalnej budowie, łączone na dwuzłączki z uszczelkami 

2.1.4.  Prefabrykowane studnie betonowe i żelbetowe 

Studnie kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 476, PN-EN 10729 i PN-EN 1917. 

Wymagania dla studni betonowych: 

elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniającymi : 

Beton klasy C40/50, ekspozycja XA3 

Nasiąkliwość nie większa od 5%, 

Szerokość rozwarcia rys do 0,1mm 

Wskaźnik w/c nie większy od 0,45, 

Maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

Beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, także w kinecie, 

Do produkcji elementów studzienek stosowany cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, 

kręgi betonowe i dennice łączone na uszczelki, 

Ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spełniające 

wymagania PN-EN 681-1, 

studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się stosowanie 



stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, wystające minimum 120 mm przed lico ściany 

Minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 

grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is ≥ 0.98, moduł odkształcenia wtórnego do 

pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2.2, 

pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz 

PN-EN 752. 

szczelność studni dla ciśnień wody do 5 m słupa wody 

Na konstrukcję prefabrykowanych studni składają się: 

dno – element denny z wyprofilowaną kinetą stanowiące monolit (za wyjątkiem studni Dn 2000mm) i otworami 

wlotowymi i wylotowymi wyposażonymi w przejścia szczelne lub króćce odpowiednie do montowanego 

przewodu 

komin – kręgi betonowe łączone na uszczelki 

zwieńczenie – płyta nastudzienna ew. zwężka betonowa z otworem na właz ø 600mm 

właz ciężki przejazdowy 600 D400 żeliwny wyposażony w zamknięcie zawiasowe z kluczem, z wybitym logo 

Zamawiającego 

pierścienie dystansowe do poziomowania włazu 

uszczelki do łączenia elementów prefabrykowanych studni 

Zgodnie z normą [PN-EN 1917] bardzo istotne jest zapewnienie jednorodności betonu we wszystkich elementach 

konstrukcji, dotyczy to także kinety, która powinna być wykonana z takiego samego betonu jak pozostałe 

fragmenty konstrukcji studzienki. Zasada ta nie jest wymagana dla studni Dn 2000mm. Dopuszcza się 

włoskowate zarysowania elementów konstrukcyjnych o szerokości rozwarcia nie większej od 0.15 mm. 

Dla studni na kanalizacji deszczowej dopuszcza się też klasę ekspozycji betonu XA1. 

Zgodnie z normą PN- 82/B-01801 oraz normą PN-EN 206 w konstrukcjach betonowych narażonych na słabe 

oddziaływania korozyjne (środowisko XA1) dla zapewnienia wymaganej trwałości wystarczy ochrona 

materiałowo-strukturalna betonu, wszelkie izolacje są zbędne. 

Uszczelki pomiędzy elementami konstrukcyjnymi studzienek powinny być zgodne z normą EN 681-1. Rodzaj 

uszczelek dostosować należy do składu ścieków. W przypadku ścieków zawierających tłuszcze nie należy 

stosować uszczelek z elastomeru EPDM i SBR, właściwe będą uszczelki z NBR. 

Wewnątrz studni muszą być zamontowane stopnie złazowe żeliwne lub stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 

otuliną tworzywową. Powinny one wystawać minimum 120 mm przed lico ścianki. Stopnie powinny być 

rozmieszczone w pionie w odległości od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odległości od 

270 do 300 mm. Ze względów eksploatacyjnych wskazane jest stosowanie stopni pokrytych tworzywem w 

jaskrawym kolorze. Minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN. 

Zastosowane włazy żeliwne powinny odpowiadać normom PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 

sterowanie jakością”.  Stosować włazy okrągłe o nośności zgodnej z projektem, żeliwne wyposażone w 

zamknięcie zawiasowe z kluczem, z wybitym logo Zamawiającego. 

Prefabrykowane kręgi betonowe i stopnie złazowe powinny odpowiadać wymogom norm PN-EN 476:2001 



„Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej” oraz PN-EN 

1917 i PN-B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” z wył. pkt. 2.1 dot. średnicy studni. Minimalna 

średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,00 m. Uszczelki muszą odpowiadać wymogom 

normy PN-EN 681-1,2 „Uszczelnienia z elastomerów”. 

Dodatkowo dla studni kaskadowych na kanałach o średnicy ≤ 400mm wykonać zewnętrzną kaskadę stosując 

materiały zgodnie z DP tj.: 

kształtki kanalizacyjne (trójnik, kolana, prostki) z materiału jak kanał 

wzmocnienie kaskady -  grunt stabilizowany cementem, zagęszczony ręcznie. 

Dla kanałów o średnicy > 400mm stosować kaskady wewnętrzne: 

zabetonowane prostki i 2 kolana 450 PCW Dn 250mm 

deflektor stalowy funkcjonujący przy przepływach maksymalnych 

W jezdniach o nawierzchni asfaltowej włazy studni zabezpieczyć kostką granitową (lub betonową), w drogach o 

nawierzchni gruntowej włazy zabezpieczyć prefabrykowanym betonowym pierścieniem. 

Włączenia kanałów żelbetowych, kamionkowych, GRP w studnie – z użyciem odpowiednich króćców 

stanowiących rozwiązania systemowe przyjętego producenta rur, o długości max. 1,0m. 

Schemat, parametry i zestawienie studni przedstawiono w DP, w części graficznej. 

2.1.5.  Studnie z tworzyw sztucznych 

Studnie rewizyjne Ø 315 mm powinny być złożone z: 

rury trzonowej: 

z PP o sztywności SN ≥ 2kN/m2; lub z PCW-U 

rura karbowana, przy prawidłowym montażu odporna na wypór wód gruntowych; lub rura gładka, pełnościenna 

lita 

w kolorze pomarańczowym, 

możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury 

możliwość szczelnego podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in situ”, 

kinety: 

kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodą wtrysku (z PP ) 

różne typy kinet: kinety przelotowe, połączeniowe (zbiorcze), możliwość regulacji kąta dopływów 

kinety wyposażone w króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i odpływu 

rury teleskopowe: 

z PCW ze ścianką litą o wysokiej trwałości 

odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas montażu i eksploatacji, 

odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym), 



połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne – na zaczepy – konstrukcja wpływająca na trwałość rozwiązania 

(niedopuszczalne rozwiązanie termokurczliwe, śrubowe lub wciskowe, które narażone są na zniszczenia i 

wykruszenia na skutek obciążeń dynamicznych oraz zmienne warunki temperaturowe), 

zwieńczenia: 

zwieńczenia studzienek w klasie D400 o konstrukcji „pływającej” – powiązane z konstrukcją drogi, nie 

przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia, 

włazy/wpusty wykonane z żeliwa szarego, 

włazy nie wentylowane – ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z kanalizacji oraz zabezpieczające 

przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni, co obniża koszty 

eksploatacji, 

włazy zgodnie z PN-EN 124-1, posiadające certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej, 

pozostałe elementy zwieńczeń posiadające dopuszczenie do stosowania w inżynierii komunikacyjnej (aprobata 

IBDiM), 

W jezdniach o nawierzchni asfaltowej włazy studni zabezpieczyć kostką granitową (lub betonową), w drogach o 

nawierzchni gruntowej włazy zabezpieczyć prefabrykowanym betonowym pierścieniem. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

Roboty związane z wykonaniem sieci, prowadzone mogą być ręcznie lub przy 

użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

aparaty do zgrzewania rur PE 

dźwig samojezdny: do 6 Mg, do 16 Mg, do 20Mg 

betoniarka 

agregat prądotwórczy 

wiertarka 

zagęszczarka do gruntu 

kamera z głowicą obrotową do badania sieci 

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

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

W przypadku połączeń zgrzewanych do zgrzewania doczołowego jak i elektrooporowego Wykonawca powinien 

stosować zgrzewarki automatyczne do rur PE. Zgrzewarki muszą mieć aktualną kalibrację do wykonywania 

zgrzewów dla danego rodzaju rur. Zgrzewarki automatyczne zgodnie z programem zapisanym w pamięci, sterują 

procesem zgrzewania, proces ten rejestrują i umożliwiają wydruk. 



Sprzęt do zgrzewania rur PE musi być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na ten sprzęt. 

Zgrzewarka musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Przewóz rur i kształtek z tworzywa 

dopuszczalny przewóz  w oryginalnych pakietach lub luzem, 

przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 do +300C, 

wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1,0 m, 

rury przewożone luzem powinny być ułożone w stosy o wysokości max. do 1,0m 

elementy przewożone w pozycji poziomej zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie transportu, 

luźno układane elementy zabezpieczyć przed zarysowaniem przez podłożenie np. tektury falistej, 

w trakcie przewozu przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym, 

niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu, zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni samochodu, 

rury transportowane w oryginalnych pakietach zaleca się rozładowywać przy pomocy wózków widłowych. 

Prefabrykowane dna, płyty i kręgi studni: 

elementy przewozić w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania, 

elementy zabezpieczyć przed możliwością przesunięcia, 

liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i 

warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, 

rozładunek przeprowadzić przy użyciu urządzeń zmechanizowanych wyposażonych w osprzęt transportowy 

(zawiesie), o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów, 

w celu podniesienia i opuszczenia kręgu zamontować równomiernie na jego obwodzie minimum trzy liny 

stalowe. 

Włazy żeliwne, armatura  i pozostałe elementy żeliwne: 

zabezpieczyć przed zabrudzeniem i przemieszczaniem podczas transportu 

transportować krytymi środkami transportu 

armaturę transportować w kartonach z zachowaniem oznakowania góra-dół w położeniu stabilnym 

na czas transportu dopuszcza się inne położenie zasuwy pod warunkiem użycia do transportu palet i 

zabezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem i możliwością powstania uszkodzeń mechanicznych powłoki. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 



Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy , jak 

również na drogach wewnętrznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.0. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.1. Warunki wykonania robót 

5.1.1 Roboty przygotowawcze. 

Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć 

w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za 

pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym 

załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 

punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi 

podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w 

postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

5.1.2 Podłoże pod rurociągi 

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt sypki, 

naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN–86/B–02480 dające się wyprofilować wg 

kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu) nie 

wykazujące zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem 

struktury gruntu powinna wynosić 0.2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm. 

Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu /wg ST-02/ 

5.1.3 Podsypka, obsypka i zagęszczenie gruntu 

Przed zasypaniem dna wykopu należy go osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. 

Wykonać podsypkę, obsypkę rur oraz zasypkę zgodnie z ST-02. Grubość obsypki wykonać zgodnie z zaleceniami 

producenta rur. 

5.1.4. Roboty instalacyjne montażowe 

Przewody należy układać zgodnie z wymogami norm. Technologia układania przewodów powinna zapewnić 

utrzymanie trasy spadków zgodnie z profilami. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z 

projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek 

lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. 

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się 

poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w 

czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na kielichy i 

bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. 

Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. 

Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. 



Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i 

dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być 

prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do 

podłoża na całej swej długości, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. 

Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd 

należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu kanalizacyjnego od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać 

+/- 10mm. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu kanalizacyjnego od przewidzianych w projekcie nie mogą w żadnym 

punkcie przewodu przekroczyć +/- 1cm (przy pomiarze rzędnych w studzienkach) i nie mogą powodować na 

odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 

Głębokość posadowienia przewodu kanalizacyjnego powinna być zgodna z projektem, przy czym przykrycie (w 

razie nie stosowania izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierząc od wierzchu przewodu do poziomu terenu, nie może 

być mniejsze niż 100cm. Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku 

przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu ciśnieniowego od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm 

dla pozostałych przewodów 2cm 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu ciśnieniowego od przewidzianych w projekcie nie mogą w żadnym 

punkcie przewodu przekroczyć: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych +/- 5cm 

dla pozostałych przewodów +/- 2cm 

5.1.5.Studzienki kanalizacyjne. 

5.1.5.1. Studnie kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe 

Na kanałach głównych studzienki kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe wykonać w systemie 

prefabrykowanych elementów z wodoszczelnego betonu o klasie wytrzymałości nie niższej niż C40/50, 

wodoszczelnego (W 8) o średnicy  1200, 2000mm. Studzienki należy montować w przygotowanym, 

odwodnionym wykopie, na podłożu wykonanym metodą stabilizacji cementem. 

W skład studzienki wchodzi: 

element denny studni z kinetą betonową kręgi betonowe prefabrykowane 

odpowiednio zwężka prefabrykowana betonowa z uszczelką zintegrowaną lub pokrywa studzienna przejazdowa 

400kN 

pierścienie dystansowe betonowe 

właz żeliwny kl. D400 okrągły 600mm 

stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w rozstawie wg PN 



przejścia szczelne lub króćce połączeniowe dla odgałęzień kanalizacyjnych 

Prefabrykowane elementy studzienek łączyć za pomocą uszczelek elastomerowych.  Konstrukcja uszczelki 

umożliwiać ma szybki, pewny i bezpieczny montaż przy użyciu niewielkiej siły potrzebnej do wykonania 

połączenia. Do jej montażu należy użyć smarów poślizgowych. Smarem poślizgowym należy pokryć zewnętrzną 

powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię "zamka" górnego 

elementu studni nakładanego na uszczelkę. 

Połączenie elementów za pomocą uszczelek ma być szczelne i odporne na skutki przemieszczeń bocznych. 

5.1.5.2. Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego 

Studzienki kanalizacyjne systemowe wykonać z tworzyw sztucznych o średnicy Dn 315 mm. 

Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego Dn 315 mm składają się z prefabrykowanych 

elementów wykonanych z tworzyw sztucznych montowanych w miejscu wbudowania 

kineta z tworzywa sztucznego z przyłączami dla przewodów 

rura trzonowa karbowana PP (lub gładka PCW) Dn315mm 

rura teleskopowa PCW Dz315mm 

właz żeliwny klasy D400 

pierścień uszczelniający 

5.1.6.1 Rurociągi grawitacyjne 

Po wykonaniu sieci należy poddać je próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltracji wód 

gruntowych do kanału. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i 

badania przewodów kanalizacyjnych), Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych wyd. PKTSGGiK Warszawa 1994r. oraz zaleceniami instrukcji montażowej producenta 

zastosowanych rur. Spośród wymienionych tu wymagań na szczególną uwagę zasługują: 

odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanału między studzienkami z zamknięciem wszystkich 

odgałęzień, 

zalecenie przeprowadzenia prób szczelności osobno dla przewodów z rur kanałowych i osobno dla studzienek 

wykonanych z betonu, 

optymalna długość badanego odcinka sieci wynosi ok. 50m, 

przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0,5m 

poniżej dna wykopu, 

przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną 

niższą co najmniej o 0,5m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej, 

zastosowanie metody przeprowadzenia próby i wielkości ciśnienia próbnego określonych przez producenta rur 

podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być 

ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie: 

-30min. na odcinku o długości do 50m, 

-60min. na odcinku o długości ponad 50m 



badanie na infiltrację przeprowadzić jedynie w przypadku występowania wody gruntowej powyżej posadowienia 

dna kanału. 

badanie na infiltrację wykonać na całkowicie wykonanej w określonym terenie sieci bez podziału jej na odcinki, 

co wynika z faktu konieczności przerwania przed tą próbą odwodnienia wykopów. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez Wykonawcę, Inżyniera i 

Użytkownika. 

5.1.6.2 Rurociągi tłoczne 

Po wykonaniu rurociągów należy poddać je próbie szczelności z zachowaniem następujących zasad: 

rurociągi dłuższe niż 800m należy próbować odcinkami, optymalne długości badanych odcinków mieszczą się w 

granicach 300-500m, 

kształtki połączeniowe i zamontowana armatura muszą być okryte podczas próby, 

odcinki rur między ich połączeniami powinny być zasypane z zagęszczeniem gruntu a próba może odbyć się 

dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania, 

maksymalna temperatura wody przy próbie ciśnieniowej może wynosić 20˚C, 

wypełnienie badanego przewodu wodą powinno odbywać się powoli z najniższego punktu rurociągu, 

ciśnieniową próbę szczelności należy przeprowadzić po wzrokowym sprawdzeniu połączeń, 

po całkowitym odpowietrzeniu i napełnieniu rurociągu należy pozostawić go na co najmniej 12 godzin celem 

ustabilizowania się temperatury, 

po podniesieniu ciśnienia do poziomu ciśnienia próbnego należy odczekać ok. 2 godziny celem jego 

ustabilizowania, 

ciśnienie próbne rurociągów p=0,4Mpa, 

ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 

minutach spadek ciśnienia nie powinien przekraczać 0,06Mpa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia 

nie powinien przekroczyć 0,02Mpa, 

Po zakończeniu próby ciśnienia należy zmniejszyć jego wartość w sposób kontrolowany aż do całkowitego 

opróżnienia badanego przewodu. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez Wykonawcę, Inżyniera i 

Użytkownika. 

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być 

możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia 

powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości 

powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie 

powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane 

ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda 

rura powinna być w środku obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach 

zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr 

przy pompie hydraulicznej. 

 



5.1.7. Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków 

W przypadku przebudowy kanalizacji Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odbioru ścieków z budynków 

usytuowanych wzdłuż realizowanego odcinka kanalizacji, do czasu przejęcia sieci przez Zamawiającego. 

5.1.8. Przepompownie ścieków 

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej zamontować przepompownie ścieków. 

Przepompownie ścieków posadowić na podłożu z gruntu rodzimego (o strukturze piasku) stabilizowanego 

cementem. Grubość podłoża 0,3m. Stabilizację gruntu cementem ująć w cenie jednostkowej. 

Zamawiający wymaga, aby przepompownie ścieków, jako komplet - zbiornik z wyposażeniem, szafy sterownicze 

oraz system monitoringu pochodziły od jednego producenta. 

Przepompownie ścieków są obiektami typowymi, prefabrykowanymi, dostarczanymi i montowanymi przez 

dostawcę/producenta jako kompletne urządzenia. 

Przepompownie wykonać jako obiekty podziemne, w monolitycznych zbiornikach z polimerobetonu i żelbetu 

/zgodnie z DP/ i wyposażyć w pompy wraz ze stopami sprzęgającymi. Szafki sterownicze przepompowni wg 

branży AKPiA. 

Całość wyposażenia wewnętrznego przepompowni wykonać z materiałów nie podlegających korozji – stali 

kwasoodpornej oraz żeliwa pokrytego warstwą farby epoksydowej. 

Rurociągi tłoczne oraz inne elementy wewnątrz przepompowni wyposażyć we wszystkie niezbędne podpory i 

mocowania. W zbiornikach przepompowni wykonać skosy technologiczne z betonu B25/W8 (C20/25). Podpory, 

mocowania i wykonanie skosów ująć w cenie jednostkowej. 

Montaż przepompowni wraz z wyposażeniem, montażem wentylacji i podłączeniem przewodów wykonać wg 

wytycznych producenta przepompowni. 

Po zakończeniu robót montażowych przeprowadzić rozruchy przepompowni, których koszty ująć w Kwocie 

Kontraktowej. 

Szafki sterownicze przepompowni ścieków zamontować na fundamentach betonowych z betonu B15 (C12/15) w 

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. 

Nawierzchnia wokół przepompowni 

Wokół przepompowni wskazanych w dokumentacji projektowej wykonać nawierzchnię z kostki brukowej 

betonowej typu Polbruk o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. 

Nawierzchnię ograniczyć obrzeżem betonowym 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową. 

Przed wykonaniem nawierzchni wykonać profilowanie i zagęszczenie podłoża. Profilowanie i zagęszczenie 

podłoża ująć w cenie jednostkowej. 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 ”Wymagania Ogólne”. 

Obmiar robót nie stanowi podstawy płatności. 

8. Odbiór robót   



Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne” 

Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności: 

zgodność wykonania z ST i dokumentacją projektową, 

materiał rurociągu (klasa sztywności rur), 

dno wykopu (na zgodność cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjętym w projekcie), 

posadowienie rurociągu (wykonanie podłoża pod rurę wraz z zagęszczeniem), 

połączenia przewodów, 

dla połączeń zgrzewanych rur PE każdy zgrzew musi być rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega 

akceptacji Inżyniera, 

szczelność przewodów (próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągu) 

szczelność rurociągów tłocznych 

obsypka rurociągu (materiał , wskaźnik zagęszczenia), 

zasypka wykopów (materiał, wskaźnik zagęszczenia ), 

pozytywny wynik inspekcji kanałów telekamerą 

kompletności wyposażenia studzienek, przepompowni 

Odbiory robót na kanałach grawitacyjnych należy przeprowadzić w oparciu o następujące normy: PN-EN 1610- 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, na rurociągach tłocznych w oparciu o następujące normy: PN-B-

10725- Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania, oraz instrukcje i zalecenia producenta rur 

dotyczące prób i odbiorów. 

9. Opis SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej pkt. 9 -Wymagania ogólne. 

10. Dokumenty odniesienia 

   Normy 

Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 

Tytuł normy 

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 

PN-EN 752-część 1-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 

PN-EN 773   Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji ciśnieniowej 



PN-EN 476   Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej 

PN-EN 13476-1   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej -- Systemy przewodów rurowych o ściankach 

strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 

(PCW-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: 

Ogólne wymagania i właściwości użytkowe 

PN-EN 13476-3   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- 

Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PCW-U), 

polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: 

Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni 

wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz 

systemu, typ B 

PN-EN 13598-1   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 

ściekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PCW-

U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: 

Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z 

płytkimi studzienkami inspekcyjnymi 

PN-EN 13598-2   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PCW-

U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: 

Specyfikacje dla studzienek włazowych i niewłazowych w 

obszarach obciążonych ruchem kołowym i w głęboko 

przykrytych instalacjach 

PN-EN 1092-2   Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, 

armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze 

żeliwne. 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych 

PN-EN 1671   Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

PN-ENV 1046   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 

Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz 

konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 

przewodów pod ziemią i nad ziemią. 

PN-EN 124 

IDT EN 124 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 



 bezciśnieniowe systemy przewodowe z   niezmiękczonego 

polichlorku winylu. (PCW-U) do odwadniania i kanalizacji. 

Wymagania  dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-EN 12201-1-5   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania 

ogólne Część 2: Rury Część 3: Kształtki 

Część 4: Armatura Część 5: Przydatność do stosowania w 

systemie 

PN-B-10725 

 

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

 PN-EN -1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-EN 206-1 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 

PN-EN 681-1,2 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 

odwadniających. Część 1: Guma. Część 2: Elastomery 

termoplastyczne 

PN-EN 13101;  EN 13055-1 Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla 

personelu. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 

zgodności. 

PN-EN 13244 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 

deszczowej oraz sanitarnej, układanej pod ziemią. Polietylen 

(PE) 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

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

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

KB4-4.12.1 Studzienki połączeniowe 

PN-/B-6714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

 



10.2. Akty prawne 

W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, odnośnych norm i 

przepisów wymienionych w niniejszej ST. 

Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od 

ich stosowania. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity DzURP z 2010 r. nr 243, poz. 11623; ze 

zmianami) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity DzURP z 2008 r. nr 25, poz. 

150) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. —  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(tekst jednolity DzURP z 2006 r. nr 123, poz. 858; ze zmianami). 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity DzURP z 2005 r. nr 239, poz. 2019, z późn.  

zmianami). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity DzURP z 2009 r. nr 178, poz. 

1380, z późn. zmianami) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (DzURP z 2004 r. nr 92, poz. 881; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (DzURP z 2004r. nr 249, poz. 2497; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (DzURP z 2004r. nr 

237, poz. 2375; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (DzURP z 2004r. nr 195, poz. 2011; ze zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzURP z 2004r. nr 198, poz. 2041, ze 

zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie określenia 

wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 

wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (DzURP z 1998r. nr 99, 

poz.637; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (DzURP z 2003r. nr 47, poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002 r. — w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 

(DzURP z 2002r. nr 191, poz. 1596; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

(DzURP z 2001r. nr 118, poz. 1263; ze zmianami) 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20041952011


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r.  — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

pracach spawalniczych (DzURP z 2000r. nr 40, poz. 470; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (DzURP z 2000r. nr 26, poz. 313; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r.  — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP z 1999r. nr 80, poz. 912; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. — w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity DzURP z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. —  w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne ( DzURP z 2005r.  nr 157, poz. 

1318; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001r.  w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (DzURP z 2001r. nr 38, 

poz. 455; ze zmianami 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego. (DzURP z 2006r. nr 137, poz. 984; ze zmianami), 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (DzURP z 2007r. nr 120, poz. 826; ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 

używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (DzURP z 2005r.  nr 263, poz. 

2202; ze zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 27 stycznia 1994 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania 

ścieków (tekst ujednolicony DzURP z 1994r.  nr 21, poz. 73, ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. — w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (DzURP z 2007r. nr 61, poz. 417, ze zmianami). 

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 (Wymagania techniczne COBRTI 

Instal) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I - Budownictwo ogólne. MGPiB, 

ITB 

Instrukcje montażowe producentów i dostawców wyrobów 


