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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT 

ST.00 WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „budowa bieżni 
sportowej na części dz. nr ewid. 1060 i 1061/2 w Jastrzębi”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w projekcie przebudowy obiektu. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne zawarte w ST 
dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 

KOD CPV: 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających 
w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 45000000-7 Roboty budowlane, 45212200-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, sieci 
techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz 
fundamenty, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 

Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki, stanowiącą załącznik 
do Specyfikacji. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych, służący do notowania 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli 
zgodności realizowanych robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, ST, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami Warunków Kontraktowych (Umowy). 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Książka Obmiarów / Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
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Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-użytkową 
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót budowlanych. 

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną 
ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Plac budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne miejsca 
wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika 
Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu. 

Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do Dokumentacji 
projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. 

Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną w razie 
potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 
czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. 

Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy. 

Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż Sprzęt 

Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 

Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu 
przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót. 

Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i 
ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, 
Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub 
stanowiących część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego do użytku 
Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych 
przez Zamawiającego. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 

Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę Wykonawcy wraz 
z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i 
inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 

Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 
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Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i 
włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 

Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 
osoby(ób). 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 

Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone do Oferty i 
stanowią jej część. 

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 
osoby. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym 
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w 
pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 

Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma budowlaną i dlatego jego 
obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej 
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. 

Może się zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w związku z 
tym Wykonawca jest zobowiązany wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te 
okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu 
ani Zamawiający nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własna wiedzą i 
doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę. Wykonawca 
może pozyskać dodatkowe informacje ułatwiające kalkulację oferty w drodze zapytań do Zamawiającego lub 
organizatora przetargu o doprecyzowanie informacji lub uzupełnienie dokumentacji przetargowej. 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 
budowy następujące dokumenty: 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robót). 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy 
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 
mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
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Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej 
zapłacie. 

1.5.4. Zaplecze budowy 

Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy w 
momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.6. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 
(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi 
być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, 
urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one 
Wykonawcę. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na 
swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone 
przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń. 

1.5.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i 
społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania; 

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, 
obciążają Wykonawcę. 

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie 
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materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów 
szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

1.5.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. 
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 
nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy 
realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w 
wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

1.5.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu, nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.13. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.5.14. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne 
urządzenia towarzyszące, zgodnie z warunkami kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
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Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej 
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy 
lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.3. Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, materiały lub ich 
producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące, i mają one jedynie charakter informacyjny i przykładowy. Karty 
katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i charakterystyki pracy 
poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i 
charakterystyce nie gorszej niż określono w kartach katalogowych. 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, armatury równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach 
technologicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i 
niezawodność oraz równe lub mniejsze zużycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim 
licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie urządzeń o większym zużyciu energii elektrycznej niż 
wyspecyfikowano w dokumentacji. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technicznych, o 
równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie 
materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty 
nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

2.5. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogą 
być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 

- współpracę i pomoc Wykonawcy, 

- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji materiałów 
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
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Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie 
zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do 
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urządzenia i Materiały oraz Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w 
Kontrakcie, a także niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do 
wykonania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości punktów 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych 
na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty każdej 
części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, 
jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem Kontraktu jako obszary robocze. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i 
nadmiar Materiałów. 

Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie 
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 

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

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie 
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
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5.2. Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót 

Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu i 
Użytkownikowi harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń. Bez 
uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać 
rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie 
obowiązującym normom. 

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 

Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 

w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

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. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 
Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych 
przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 
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W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i 
legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie 
trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

- datę przyjęcia placu budowy, 

- datę rozpoczęcia robót, 

- uzgodnienia przez Inspektora harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi do 
akceptacji. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 

6.7.2. Księga obmiaru robót 

Jest wymagana dla omawianej inwestycji. Służy jako narzędzie pomocne i niezbędne do weryfikacji prac 
Wykonawcy oraz dokonania odbioru częściowego. Szczegóły patrz pkt. 7.1 



12 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez Wykonawcę 
będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- decyzję o pozwoleniu na budowę, 

- protokół przekazania placu budowy, 

- protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

- harmonogram budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające utylizacji, 

- korespondencja na budowie. 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do umownych płatności. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie 
określającą wykonany pomiar. 

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

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższych 
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

7.4. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót, 

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

- datę obmiaru, 

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, 

- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
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długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x ilość = wynik obmiaru, 

- ilość robót wykonanych od początku budowy, 

- dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

- odbiorowi robót zanikających, 

- odbiorowi częściowemu elementów robót – podstawa do wykonania płatności częściowych, 

- odbiorowi końcowemu, 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. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do 
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, PN i ST. W toku 
odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, 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 komisje, że jakość 
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej 
lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie. Odbiór ostateczny kończy się wydaniem Świadectwa Przyjęcia. 

8.5. Gwarancje i rękojmie 

Ustala się, że w okresie gwarancji (60 miesięcy od daty odbioru końcowego i wydania Świadectwa Przejęcia) i 
rękojmi Wykonawca zobowiązany jest, na swój własny koszt, między innymi do przeprowadzania na własny koszt 
przeglądów w ilości co najmniej 2 razy do roku o ile producent danych materiałów lub urządzeń nie zaleca 
dokonywania przeglądów gwarancyjnych częściej, w terminie określonym przez Zamawiającego, usuwania w 
uzgodnionym z Zamawiających terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkód będących 
ich następstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, przeprowadzania napraw robót, które nie są skutkiem 
niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego. 

Właściwa eksploatacja to każde działanie Zamawiającego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego 
urządzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obsługi i konserwacji. 

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia wydania Świadectwa 
Przyjęcia. 
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Warunki dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi (3lat) i gwarancji (5 lat) określono w umowie na wykonanie 
prac realizacyjnych. 

8.6. 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 odbioru ostatecznego. 

8.7. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

- projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 

- dziennik budowy – oryginał i kopię, 

- obmiar robót (jeśli jest wymagany), 

- wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 

- sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 

- protokóły prób i badań, 

- protokóły odbioru robót zanikających, 

- rozliczenie z demontażu, 

- wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 

- wykaz przekazywanych kluczy, 

- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym, 

- inne dokumenty wymagane przez inwestora. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową na wykonanie 
robót. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST 
i Dokumentacją Projektową. 

Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową 
i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
danej roboty opisanej w Dokumentacji Projektowej i zakresie robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Cena jednostkowa w Kosztorysie Ofertowym musi obejmować w szczególności: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, 

- roboty geologiczne, 
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- koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, 

- koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników zaplecza i 
laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i 
wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania robót, wydatki na bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, koszty ogólne wykonawcy, ubezpieczenia, itp., 

- koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 

- zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu kontraktu w całym okresie jego 
realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony (odebrany) przez inspektora, protokół 
częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o wykonane elementy robót w danej branży. 

Podstawą płatności okresowych jest ilość faktycznie wykonanych Robót przez Wykonawcę zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi 
Wykonawca. 

9.3. Warunki Umowy i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej ST obejmuje 
wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy  

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe  

2. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.  

3. PN-86/B-02480 Podział i opis gruntów.  

4. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  

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

6. PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie własności fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 
wodoprzepuszczalności.  

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.  

8. PN-EN-206-1:2002 (U) Beton, Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

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

10. PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.  

11. PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.  

12. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.  

13. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  

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

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126 z późniejszymi 
zmianami) 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881 z późniejszymi zmianami). 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

SST.01. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 
ROBOTY ZIEMNE  
Kod CPV 45111000-1 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 – roboty w zakresie usuwania 
gleby 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla 
zadania pn. „budowa bieżni sportowej na części dz. nr ewid. 1060 i 1061/2 w Jastrzębi”. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w budowy bieżni sportowej.  

1.3. Zakres robót ST  

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą wszystkie czynności mające na celu wykonania robót ziemnych 
związanych z przedmiotowa inwestycją:  

pomiary przy wykopach,  

niwelacja terenu pod bieżnię 

rozplantowanie ziemi,  

oraz wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z wyżej wymienionymi pracami.  

1.4. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

2. MATERIAŁY  

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

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 3. Należy stosować sprzęt 
przeznaczony do montażu danych elementów, wg wytycznych producentów.  

3.1 Sprzęt do wykonania robót  



17 

Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego 
do wykonywania zamierzonych robót, np.:  

- równiarki lub spycharki uniwersalne;  

- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;  

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP.  

4. TRANSPORT  

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

4.1. Grunt można przewozić dowolnymi środkami transportu. Sprzęt transportowy, poruszający się po drogach 
publicznych musi posiadać stosowne uprawnienia i certyfikaty.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  

Ogólne zasady wykonania robót Podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 5.  

5.2. Wykonanie wykopów  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.  

5.3. Wykonanie zasypów  

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości 0,2 m przy stosowaniu ubijaków 
mechanicznych lub ręcznych. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Is 
= 0,95 wg próby normalnej Proctora.  

Wykonawca może przystąpić wykonywania zasypu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru.  

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu 
robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi 
natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i 
ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, 
to naprawę wykona on na własny koszt.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 6.  

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

- sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;  

- kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;  

- sprawdzenie przygotowania terenu;  

- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;  

- sprawdzenie wymiarów wykopów;  

- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 7  

Przyjęto jednostkę obmiaru:  

dla wykopów - 1 m3,  

dla zasypów - 1 m3,  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

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

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

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

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i zasypów w gruncie, w stanie rodzimym.  

Cena jednostkowa obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  

- oznakowanie robót;  

- wyznaczenie zarysu wykopu;  

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwożenia 
mas ziemnych;  

- utrzymanie wykopu;  

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

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

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  

3. PN-B-06050 Geotechnika-Roboty ziemne. Wymagania ogólne  

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 

 

SST.02. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA   
  
Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 

1. WSTEP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod bieżnię, która zostanie 
wykonana w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „budowa bieżni sportowej na części dz. nr ewid. 
1060 i 1061/2 w Jastrzębi”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

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 ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni bieżni lekkoatletycznej.  
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1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  

2. Materiały  

Nie występują.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  

-równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do 
kierunku pracy maszyny,  

-koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  

-walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.  

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Transport materiałów  

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST 00 pkt. 4.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  

5.3. Wykonanie koryta  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi bieżni w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniecie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i 
do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
odkład w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.  

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.4.  

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
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Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.  

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rządne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca sie, aby rządne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rządne podłoża.  

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1.  

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2.  

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% 
do +10%.  

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.  

6.2. Badania w czasie robót  

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres 
badan i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża lp  

Wyszczególnienie badań  
i pomiarów  

Minimalna częstotliwość  
badań i pomiarów  

1.  Szerokość koryta  10 razy na 1 km  
2.  Równość podłużna,  co 20 m na każdym pasie ruchu  
3.  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km  
4.  Spadki poprzeczne  *) 10 razy na 1 km  
5.  Rzędne wysokościowe  co 100 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach  
6.  Zagęszczenie, wilgotność  

gruntu podłoża  
w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 600 m2  

7.  Ukształtowanie osi w planie,  *) co 100 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych  
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6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 
cm.  

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)  

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [4].  

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  

6.2.5. Rzędne wysokościowe  

Równice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.  

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie  

Oś w planie nie może być przesunięta w stos  

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)  

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12  

Jeśli, jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje sie porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie 
powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 . Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie Pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:  

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

-odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  

-załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,  

-profilowanie dna koryta lub podłoża,  

-zagęszczenie,  

-utrzymanie koryta lub podłoża,  

-przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy  

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

3.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni Podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą  

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata  

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 

 

SST.03. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
PODBUDOWY MINERALNE   
  
Kod CPV 45233250-6 Roboty w zakresie różnych nawierzchni z wyjątkiem dróg  

 

1.WSTEP 

1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie pod nawierzchnie bieżni lekkoatletycznej 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót jak w pt.1.1 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Zakres robót : 

· warstwa wyrównawcza kruszywa kamiennego 0- 4 mm   5cm 

warstwa kruszywa kamiennego łamanego 4-31,5 zagęszczone mechanicznie 10cm, 

wymiana gruntu na pospółkę żwirową lub gruz betonowy sortowany lub kruszywo kamienne łamane 4-31,5 
zagęszczony warstwowo  20cm 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośna nawierzchni drogowej. 

1.4.2.Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczaniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.3. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.4. Ziarna łamane – ziarna o wszystkich powierzchniach przełamanych i szorstkich. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST 00 „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo 
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren 
żwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa, określona wg PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu 
ziarnowego. powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 1.  

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa 



Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego można stosować piasek naturalny lub żużel granulowany.

Wymagania dla piasku należy przyjmować wg normy PN

88/B-23004. 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw i dodatków pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 

kruszywa. 

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN

2.3.3. Woda 

Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą w ilości zapewniającej 

Wymagania dla użytej wody wg PN

3.  SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować sprzęt 

zaakceptowany przez Inżyniera.  
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Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego można stosować piasek naturalny lub żużel granulowany.

Wymagania dla piasku należy przyjmować wg normy PN-B-11113:1996, dla żużla granulowanego wg normy PN

nnych spoiw i dodatków pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102. 

Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie mieszanki. 

Wymagania dla użytej wody wg PN-EN 1008. 

tu podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować sprzęt 

 

 

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego można stosować piasek naturalny lub żużel granulowany. 

11113:1996, dla żużla granulowanego wg normy PN-

nnych spoiw i dodatków pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 

właściwe zagęszczenie mieszanki. 

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować sprzęt 
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Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 
wytworzenie jednolitej mieszanki o wilgotności optymalnej,  

- równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki i sprzętu drobnego,  

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  

4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie do niej cząstek gruntu wykonanym wg 
STWiORB „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.  

Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte w sposób uzgodniony z Inżynierem.  

Podbudowa powinna być wytyczona zgodnie z Dokumentacją Projektową. Paliki lub szpilki do prawidłowego 
ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa o uziarnieniu ciągłym, mieszczącym się w wymaganych krzywych granicznych i o wilgotności 
optymalnej, może być przygotowywana bezpośrednio w kamieniołomie. W innym przypadku mieszankę należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie wymaganej ciągłości uziarnienia.  

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby 
nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana warstwami o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość 
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Układana warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie.  

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją: -2 %; +1 %, 
określonej wg met. II Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481. Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać 
osuszony przez spulchnienie rozłożonej warstwy i jej napowietrzenie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest 
niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę należy osuszyć.  

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy (wg tablicy 1, lp. 10).  

Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. Wałowanie 
powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy.  

5.5. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę Robót.  

5.6. Wskaźnik zagęszczenia  

Podbudowy pod bieżnię traktuje się jako podbudowy typu lekkiego. Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być 
nie mniejszy od 0,97zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg PN-59 / B - 04491 - dla 
warstwy odsączającej. Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > do 20 mm określenie wskaźnika 
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zagęszczenia staje się niemożliwe, dlatego podbudowę z kruszywa łamanego należy skontrolować przez 
sprawdzenie zgodności modułu odkształcenia z wymogami podanymi w tab. 2 BN 64/8933-02. 

Dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie powinno przekroczyć 1,3 mm, a moduł odkształcenia powinien wskazywać 
powyżej 1000 kG/cm2. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw na reprezentatywnych próbkach. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3. niniejszej STWiORB, a wyniki należy 
przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
  Minimalne ilości badań na 

dziennej działce roboczej 
Maksymalna pow. 

podbud. na jedno badanie 
1 Uziarnienie mieszanki kruszywa 

2 600 m2 
2 Wilgotność mieszanki 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt. 

2.3.2 
Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 

kruszywa 
 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją + 10%, - 20%. 

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 
jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2 lub według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

��

��
 ≤ 2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.3. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 5%, Wszystkie powierzchnie 
podbudowy, które wykazują większe odchylenia powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału beż spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 
warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i 
ponowne zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 
wynikało z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”  pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża, 

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta, 

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie mieszanki, 

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

- przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 
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2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową. 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego 

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles 

13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

14. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. Piasek. 

15. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

16. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

17. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

18. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

19. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

20. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą 

21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

22. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym 

23. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 

 

 

SST.04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
PODBUDOWY BETONOWE   
  
Kod CPV 45233250-6 Roboty w zakresie różnych nawierzchni z wyjątkiem dróg 

Kod CPV 45262300-4 Betonowanie 

 

1.WSTEP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania bieżni lekkoatletycznej w Jastrzębi. 

1.2.Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.Zakres robot objętych SST 
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Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania 
betonu konstrukcyjnego, związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej na podłożu 

- pielęgnacją betonu 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 

1.4.1.Beton zwykły 

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2. Klasa betonu 

Symbol literowo-liczbowy (Np. B35) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba 
po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb G. 

1.4.3.Mieszanka betonowa 

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.4.Nasiąkliwość betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

1.4.5.Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym – 
nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

1.4.6.Stopień mrozoodporności 

Symbol literowo-liczbowy (Np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. 
Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

1.4.7.Stopień wodoszczelności 

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze 
W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

1.4.8.Urabialność mieszanki betonowej 

Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 

1.4.9.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie – Rb G 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek sześciennych 
o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 

1.4.10.Zaczyn cementowy 

Mieszanina wody i cementu. 

1.4.11.Zaprawa 

Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne 
o boku oczka kwadratowego 2mm. 

1.5.Ogolne wymagania dotyczące robot. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 

2. Materiały 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 

2.1.Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1.Cement – wymagania i badania 
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a) Rodzaj i marka cementu 

Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 

- marki „32,5” – do betonu klasy B20, B25, B35 

- marki „42,5” – do betonu klasy B35 

b) Wymagania dotyczące składu cementu wg ustaleń normy PN-B-30000 

c) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

d) Badania podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg 
normy PN-B-30000. 

2.1.2.Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 

Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o 
marce nie niższej niż 20. 

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm), 
podano w załączniku 1 do normy PN-B-06250. 

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy 
możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 
kwadratowego 31,5 mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 

- kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16 

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

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

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B- 
06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek 
odpowiedniej frakcji kruszywa). 

W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 

2.1.3.Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu przewiduje się 
czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, uplastyczniającym i 
przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco – uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą 
posiadać atest producenta. 

2.2.Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 

Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 
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- wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 

- nasiąkliwość do 5% 

2.2.1.Skład mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki 
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera 
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób 
mieszanek powinny zostać przesłane Inżynierowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej 
przez Inżyniera. 

Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 

- Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 
mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 

- Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 

- Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości, 

- Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 

• 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 

• 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

- Maksymalne ilości cementu: 

• 400 kG/m3 – dla betonu klasy B20 i B25 

• 500 kG/m3 – dla betonu B35 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 

- Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 
należy określić jako równą 1,3 RbG. 

W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach 
podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. 

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-88/B-06250 
symbolem K-3 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badań: 

- metodą Ve – Be 

- stożka opadowego 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie mogą 
przekraczać: 

- +/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be 

- +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve –Be. Do konsystencji 
plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

3. Sprzęt 

3.1.Ogolne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – "Wymagania ogólne" . 

3.2.Sprzęt do wykonania konstrukcji nośnych z betonu 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory muszą 
mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). 
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Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. 

Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 

• przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. 

• przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne charakteryzujące 
się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. Transport 

4.1.Ogolne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - "Wymagania ogólne" . 

4.2.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Środki do transportu betonu: 

• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 

• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min. – przy temperaturze + 15°C 

• 70 min. – przy temperaturze + 25°C 

• 30 min. – przy temperaturze + 30°C 

5. Wykonywanie robot 

5.1.Ogolne zasady wykonania robot 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – "Wymagania ogólne" . 

5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

5.3.Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną 
zaakceptowaną przez Inżyniera, obejmującą: 

- wybór składników betonu 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej 

- sposób transportu mieszanki betonowej 

- kolejność i sposób betonowania 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 

- sposób pielęgnacji betonu 

- warunki rozformowania konstrukcji 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania zbrojenia (zbrojenie rozproszone z włókien PCV) 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251. 

5.4.Betonowanie 

5.4.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
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- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 
odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 

- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

• położenie zbrojenia 

• zgodność rzędnych z projektem 

- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m.). 

5.4.2.Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- Wibratory powierzchniowe do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 
drgań na minutę. 

5.4.3.Przerwy w betonowaniu 

- Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 

- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, 

• zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 
2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno 
odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 
wyższa niż 20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wykonaniu podłoża betonowego należy stosować dylatacje o powierzchni nie przekraczającej 16 m2 przez 
nacięcie do 1/3 grubości płyty podłoża. 

5.4.4.Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 

warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.4.5.Pobranie próbek i badanie 

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne 
uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 

- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu, 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględniane badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 

- Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu 

• badanie mieszanki betonowej 

• badanie betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

5.5.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
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5.5.1.Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 

- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczania 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.6.Pielęgnacja betonu 

5.6.1.Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

- Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie 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 24 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). 

- Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C betonu nie należy polewać. 

- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

- Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

5.7.Wykańczanie powierzchni betonu 

5.7.1.Rowność powierzchni i tolerancje. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe (zatarte na ostro), bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 

- Pęknięcia są niedopuszczalne. 

- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 

- Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a 
powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 

- Podłoża betonowe powinny być dylatowane przez nacięcie do 1/3 grubości płyty betonowej a ze względu na dużą 
różnicę temperatur o powierzchni około 4x4m.  

5.7.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

- Beton na podłożu powinien być zatarty na ostro. 

- Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po betonowaniu (na drugi dzień). 

- Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię 
bez dołków i porów. 

6. Kontrola jakości robot 

6.1.Ogolne zasady kontroli jakości robot 
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Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" . 

6.2.Badania kontrolne betonu 

6.2.1.Wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci 
kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów 

- 1 próbka na 50 m3 betonu 

- 3 próbki na dobę 

- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inżyniera) 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i 
bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza się w 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym 
niż 90 dni. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub 
PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 
wcześniejszym od 28 dni. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na próbkach 
kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 

6.2.2.Nasiąkliwość betonu 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 1 raz w okresie 
betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania – po 3 
próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

6.3.Tolerancja wymiarów 

6.3.1.Uwagi ogólne 

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidują 
inaczej. 

6.3.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki 
mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm. 

7. Obmiar robot 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 0.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, zgodnie z 
projektem. 

8. Odbiór robot 

8.1.Zgodność robot z Projektem i Specyfikacją. 
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. 

8.2.Odbior robot zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2.1.Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót. 

8.2.2.Zakres robot 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inżyniera. 

8.3.Odbior końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia robót 
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady podano w ST – 0.0. „Wymagania ogólne”. 

10. Przepisy związane 

• PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

• PN-B-30000 Cement portlandzki. 

• PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

• PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 

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

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

• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

• PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

• PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 

• PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

• PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

• PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

• PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

• PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

• PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

• PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 

• PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 

• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

• PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 

• PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

• PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

• BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 1989 r. 



37 

 

 

SST.05. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE   
  
Kod CPV 45212221-1 obrzeża betonowe 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem obrzeży nawierzchni sportowych, która zostanie wykonana w ramach dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. „budowa bieżni sportowej na części dz. nr ewid. 1060 i 1061/2 w Jastrzębi”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

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

1.3. Zakres robót ST 

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą wszystkie czynności mające na celu wykonania robót ziemnych 
związanych z przedmiotowa inwestycją:  

ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego bieżni 

oraz wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z wyżej wymienionymi pracami.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

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

2.2. Stosowane materiały  

Materiałami stosowanymi są: 

− obrzeża chodnikowego wysokiego (Ow)  8x30cm cm gat. 1odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i 
BN-80/6775-03/01, obrzeża pokryć nawierzchnią poliuretanową. 

− żwir lub piasek do wykonania ław, 

− cement wg PN-B-19701, 

− piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja  

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

− obrzeże niskie - On, 

− obrzeże wysokie - Ow.  



W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na:

− gatunek 1  - G1, 

− gatunek 2 - G2.  

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm

obrzeża 1 b 

 

Ow 

75 

90 

100 

8 

8 

8 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m

wymiaru Gatunek 1

l ± 8 

b,   h ± 3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

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

elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 

podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 

powierzchnie:

 liczba, max 

 długość, mm, max

 głębokość, mm, max

 

2.4.4. Składowanie  
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W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na:

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych  

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Wymiary obrzeży,   cm 

h r 

30 

24 

30 

3 

3 

3 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalna odchyłka,   m 

Gatunek 1  

 

 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 

elementów powinny być równe i proste.  

uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Dopuszczalna wielkość  

wad i uszkodzeń 

Gatunek 1  

powierzchni i krawędzi w mm 2  

ograniczających powierzchnie górne niedopuszczalne 

ograniczających   pozostałe 

powierzchnie: 

  

 2  

długość, mm, max 20  

głębokość, mm, max 6  

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na: 

 

formy lub zatartej. Krawędzie 

uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
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Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków.  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach 
co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.5. Beton i jego składniki  

Beton Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. Beton użyty do 
produkcji obrzeży powinien charakteryzować się: − nasiąkliwością, poniżej 4%, − ścieralnością na tarczy 
Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, − mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą 
PN-B-06250.  

Cement  Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PNB-
19701.  Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.  

Kruszywo  Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.  Kruszywo należy przechowywać w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, 
gatunków i marek. 

Woda  Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 .  

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw  

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711.  Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być 
cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.  Woda powinna 
być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.  

2.6. Materiały na ławy  

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-
06250, którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.5, b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający 
wymaganiom PN-B-11111, c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112.  

2.7. Masa zalewowa 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. Roboty wykonuje się ręcznie przy 
zastosowaniu: − betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, − 
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. 

4.2. Transport obrzeży betonowych  

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.  

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów  

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.  Kruszywa można przewozić 
dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem.  Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport 
powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
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Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej.. 

5.2. Wykonanie koryta  

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.  

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława)  

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) z piasku, o grubości 
warstwy 10 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie 
z polewaniem wodą. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.  

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym.  

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową 
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].  

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 
1 mm.  

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót  

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami 
pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 
odchyleniach: 

− linii obrzeża w planie, które może wynosić ±2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny 
na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. 

7.2. Jednostka obmiarowa  
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Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej..  

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonane koryto, 

− wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne zasady płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji technicznej. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie koryta, 

− rozścielenie i ubicie podsypki, 

− ustawienie obrzeża, 

− wypełnienie spoin, 

− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 

SST.06.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
NAWIERZCHNIE SPORTOWE 
Kod - 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

 

1. WSTĘP 
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1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni sportowych, która zostanie wykonana w ramach dokumentacji projektowej 
dla zadania pn. „budowa bieżni sportowej na części dz. nr ewid. 1060 i 1061/2 w Jastrzębi”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

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

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia na podłoże 
gruntowe. 

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie nawierzchni poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej. Nawierzchnia 
sportowa bezspoinowa poliuretanowa EPDM o grubości minimum 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do 
użytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezpośrednio na placu budowy na podbudowie betonowej. Składa 
się z dwu warstw: elastycznego podkładu i warstwy użytkowej. Służy do pokrywania nawierzchni bieżni 
lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów LA na obiektach lekkoatletycznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje 
całość robót związanych z rozbiórką istniejącej nawierzchni oraz wykonaniem nowej nawierzchni poliuretanowej. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej. 
Wykonanie nawierzchni sportowych winno być realizowane przez przedsiębiorstwo mające właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość ich wykonania. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca winien się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji 
robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację Projektantów. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

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

Wszystkie wykorzystywane materiały muszą być zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy 
oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

2.2. Konstrukcja nowych nawierzchni 

Planowana nawierzchnia sportowa to nawierzchnia bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubości 13 (14) mm, 
nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezpośrednio na placu budowy. 
Składa się z dwu warstw: elastycznego podkładu i warstwy użytkowej. Służy do pokrywania nawierzchni bieżni 
lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la na obiektach lekkoatletycznych. 

Nawierzchnia powinna mieć parametry mieszczące się w przedziałach opisanych w tabeli: 

parametr wartość wymagana  
Grubość nawierzchni ≥ 13 mm 
Wytrzymałość na rozciąganie  ≥ 0,4 MPa * 
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Wydłużenie względne przy rozciąganiu  ≥ 40% * 
Współczynnik tarcia  ≥ 0,50 * 
Odkształcenie pionowe  0,6- 2,5 mm * 
Amortyzacja wstrząsów/ Redukcja siły  35-50 % * 
Ścieralność [g] ≤ 4 
Odporność po przyśpieszonym starzeniu:  
- odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:  
- wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm²  
- zmniejszenie wytrzymałości, %  
- wydłużenie podczas zerwania po kolcach, %  
- zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, %  

 
 
≥ 0,4  
≤ 20  
≥ 40  
≤ 20  

Odporność po sztucznym starzeniu:  
- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm  
- zmiana barwy, stopnie skali szarej  

 
≤ 4  
≥ 3  

Odporność po sztucznym starzeniu:  
- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm  
- zmiana barwy, stopnie skali szarej  

 
≤ 4  
≥ 3  

Przepuszczalność dla wody nieprzepuszczalna 
* Wymagania wg IAAF Product Certificate dla nawierzchni lekkoatletycznych 

Pozostałe wymagane wartości wg aktualnej normy PN-EN 14877 

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków 
chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli poniżej: 

parametr Maksymalna wartość wg DIN 18035-6:2014  
DOC (rozpuszczony węgiel 
organiczny) 24h  

≤ 50 mg/l  

Ołów (Pb)  ≤ 0.025 mg/l  
Kadm (Cd)  ≤ 0.005 mg/l  
Chrom (Cr)  ≤ 0.05 mg/l  
Chrom VI (CrVI)  < 0.008 mg/l  
Rtęć (Hg)  ≤ 0.001 mg/l  
Cynk (Zn)  ≤ 0.5 mg/l  
Cyna (Sn)  ≤ 0.04 mg/l  
Zapach  Bez zapachu  

Ze względu na wykorzystanie stadionu w celu organizowania imprez masowych w udziałem publiczności w obrębie 
bieżni, nawierzchnia powinna posiadać klasyfikację ogniową min. Cfl - s2 

Impregnacja podłoża 

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, a także związanie luźnych cząsteczek podłoża. Musi to być 
jednoskładnikowy impregnat posiadający minimalne parametry, umożliwiające spełnienie warunków opisanych 
powyżej: 

Zawartość NCO: 5 % 

Maksymalny czas reakcji w temperaturze 23°C: 8 h 

Warstwa nośna - „elastyczna” wraz z jej zaszpachlowaniem 

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, 
jednoskładnikowym. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PUR) w specjalnym mikserze 
do poliuretanów. Tak wykonaną warstwę bazową należy zaszpachlować system poliuretanowym. 

Całość warstwy powinna być nieprzepuszczalna. 

Warstwa użytkowa 

Składa się z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu EPDM o wielkości ziarna od 1 mm do 4 
mm. Granulat EPDM cechuje duża wytrzymałość na ścieranie i odporność na działanie warunków atmosferycznych. 
Grubość tej warstwy jest jednakowa na całej płaszczyźnie i wynosi min. 3 mm. Warstwa musi posiadać barwę 
pochodzącą od koloru zastosowanego granulatu EPDM i kompatybilnego z nim kolorem systemu PUR. (granulat z 
pierwotnej produkcji, nie barwiony). Nie dopuszcza się stosowania komponentów z recyklingu w warstwie 
użytkowej. Nawierzchnię należy pokryć bezbarwnym lakierem zamykającym do nawierzchni poliuretanowych za 
pomocą natrysku poprzez naniesienie 2 warstw. 



44 

Materiały użyte do wykonania nawierzchni użytkowej powinny być składowymi nawierzchni la, które posiadają 
certyfikaty IAAF, posiadają badania na zgodność z normą DIN 18035/6 oraz być przyjazne dla środowiska – muszą 
mieć badania sprawdzające zawartość pierwiastków śladowych takich jak Pb, Cd, Cr, Hg, Zn, Sn i potwierdzającą 
całkowitą nieszkodliwość dla osób uprawiających sport. 

Lakiery 

Do malowania należy używać lakierów poliuretanowych zalecanych przez producenta nawierzchni. 

Wymagane minimalne parametry: 

Temperatura stosowania: +10°C - +35°C 

Czas schnięcia: 24godziny 

Czas ponownego malowania: minimalnie 24h, maksymalnie 3 dni 

Nawierzchnia musi być nieprzepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, odporna na obuwie z kolcami i 
wykonywana zgodnie z normą DIN i PN EN 14877, musi posiadać dokumenty zgodnie z p. 2.5. 

2.3. Podbudowa  

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki 
mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń 
organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). Podbudowa betonowa 
powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiadać odspojonych odłamków, wymaga 
zagruntowania impregnatem poliuretanowym). 

2.4. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

Wymagane dokumenty na etapie składania ofert , dotyczące nawierzchni to: 

- Atest Higieniczny PZH. 

- Badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF, wydane przez jednostkę 
akredytowaną przez IAAF. 

- Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium posiadające akredytację. 

- Badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami aktualnej PN EN 14877 i 
potwierdzające wymogi dotyczące nawierzchni, wydane przez jednostkę akredytowaną 

- Karta techniczna potwierdzająca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami Zamawiającego. 

- Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego 
zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji. Autoryzacja musi być załączona w oryginale. 

- Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodny z żądaną 
grubością nawierzchni bieżni. 

- Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię. 

- Aktualne badania na normę EN PN 13501 określające wymaganą klasyfikację ogniową. 

- Próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu. 

Powyższe dokumenty należy przedłożyć na żądanie Zamawiającego, nie później niż 1 dzień przed podpisaniem 
umowy, a brak któregokolwiek dokumentu lub załącznika będzie powodem uznania oferty jako nieważnej. 
Dokumenty te powinny potwierdzać zgodność oferty z wymogami Zamawiającego dotyczących parametrów 
nawierzchni przewidywanej do realizacji zamówienia. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt 
musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, utrzymania 
odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków 
BHP i ochrony p.poż w czasie użytkowania sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność 
odpowiednich dokumentów. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót objętych niniejszą ST powinien wykazać się możliwością 
korzystania z rozkładarki mas poliuretanowych oraz urządzeń do wykonywania natrysku mechanicznego. 

Uwagi szczególne: 

A. Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni syntetycznych jest przestrzeganie warunków pogodowych, 
technologii wykonania oraz właściwych norm zużycia poszczególnych materiałów. 

B. Przy podbudowie betonowej należy zwrócić uwagę na poprawną impregnację podłoża. 

Ważna jest konieczność: 

- posiadania specjalistycznych maszyn do instalacji nawierzchni syntetycznych: poliuretany (rozściełacz, mikser), 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

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

4.2. Transport materiałów 

Transport może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Ułożenie i 
zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu 
samochodowego. Materiał dostarczony będzie przez Wykonawcę w oryginalnych opakowaniach od producenta. 

Opakowania będą oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację produktu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości roboty mogą być wykonywane tylko przez 
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcę potwierdzającego swoje kwalifikacje stosownym 
dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dołączyć stosowny dokument 
dotyczący przedmiotowego zadania). Doświadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca 
powinien potwierdzić referencjami poświadczającymi wykonanie obiektów o powierzchniach nie mniejszych niż 
projektowane. 

Wykonawca powinien załączyć kartę techniczną oferowanej nawierzchni (potwierdzoną przez producenta 
nawierzchni) lub inne dokumenty określające jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub Rekomendacja 
ITB) oraz dokumenty zaświadczające możliwość ich wykorzystania (Atest PZH). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, harmonogramem robót oraz poleceniami 
Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte na 
wymaganiach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

5.2. Nawierzchnia sportowa bieżni  

5.2.1. Podłoże 

Podłoże musi być sztywne i nośne, suche, szczepne, pozbawione wolnych i kruchych elementów oraz 
rozdzielających substancji czynnych takich jak olej, tłuszcz, farba, ścier gumowy itp. Przed wykonaniem prac 
zasadniczych podłoże powinno być oczyszczone i umyte przy pomocy wody pod ciśnieniem. Jeżeli podłożem jest 
beton, wilgotność podbudowy nie może przekraczać 4%.Temperatura podłoża musi być wyższa o co najmniej 3°C 
od panującego w danym miejscu punktu rosy. 

W przypadku uszkodzenia podbudowy należy określić sposób jej naprawy aby spełniała ona wymagania podłoża 
pod nawierzchnie sportowe. Wymagają one podbudowy sztywnej, odpowiednio wyprofilowanej spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm. Należy usunąć 
resztki luźnych elementów. Podłoże powinno być kompletnie suche. 

5.2.2. Impregnacja podłoża 
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Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni należy całość przygotować tak aby uzyskać właściwą adhezję 
podbudowy. W tym celu należy zastosować odpowiedni impregnat, który rozpuści górną warstwę istniejącej 
nawierzchni i doskonale zwiąże obie warstwy (istniejącą i układaną). Proponowany impregnat należy nałożyć w 
ilości około 150 g/m2 na suchą i oczyszczoną nawierzchnię poprzez natrysk lub wałkiem. Należy zaimpregnować 
tylko taką powierzchnię, którą można pokryć właściwym systemem w określonym przez technologię czasie reakcji. 
W przypadku przekroczenia tego czasu należy nanieść następną warstwę impregnatu, która polepszy przyczepność. 
Z warstwy impregnatu powinien odparować rozpuszczalnik aby podłoże było lepkie. 

5.2.3. Warstwa nośna – „elastyczna” wraz z jej zaszpachlowaniem 

Warstwa powinna być układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. W 
naprawach miejscowych dopuszcza się wykonywanie jej ręcznie. Granulat gumowy mieszany jest z systemem 
poliuretanowym (PUR) w specjalnym mikserze do poliuretanów. Tak wykonaną warstwę bazową należy 
zaszpachlować systemem poliuretanowym. Tę czynność wykonuje się ręcznie. Całość warstwy powinna być 
nieprzepuszczalna. Warstwa ta powinna być cieńsza od istniejącej nawierzchni o ok 3 mm. System wiąże samoistnie 
a czas twardnienia zależy od temperatury i wilgotności otoczenia. Warstwę elastyczną szpachluje się materiałem 
zalecanym przez producenta danego systemu, używając metalowej rakli lub rozkładarki do poliuretanów wraz z 
specjalnym wyposażeniem. Zaszpachlowaną warstwę należy bezwzględnie pokryć w przeciągu 24 h. Po 
przekroczeniu tego terminu warstwę należy zaimpregnować. Należy to zrobić również po opadach deszczu. 

5.2.4. Warstwa użytkowa 

System poliuretanowy dwuskładnikowy mieszany jest proporcji wagowej składników A:B zgodnie z instrukcją 
producenta. Składnik A powinien być wstępnie wymieszany. Mieszać należy w mieszalnikach do PUR o 
wymuszonym działaniu tak, aby nie napowietrzyć systemu a obroty mieszalnika nie mogą przekraczać 300 obr/min. 
Następnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowaną i zaszpachlowaną warstwę nośną oraz 
rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami. 

Po upływie 5-10 min, przed utwardzeniem, zasypuje się warstwę poliuretanu suchym granulatem EPDM o 
granulacji 1-4 mm, w ilości min 4 kg/ m2, który pod wpływem swojego ciężaru zatapia się. Należy nie dopuszczać 
do powstawania „łysych plam”. Po utwardzeniu systemu (ok. 16 h) nadmiar granulatu należy zebrać. Nawierzchnię 
należy pokryć bezbarwnym lakierem zamykającym do nawierzchni poliuretanowych za pomocą natrysku poprzez 
naniesienie 2 warstw. Po wykonaniu i związaniu warstwy użytkowej należy pomalować linie systemem 
poliuretanowym dwuskładnikowym o elastyczności kompatybilnej z wykonaną nawierzchnią. 

5.2.5. Malowanie linii 

Linie malować farbą poliuretanową, metodą natrysku. 

5.4. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 
40 - 90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3°C od panującej w danym miejscu 
temperatury punktu rosy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 

Badania powinny być przeprowadzone z uwzględnieniem obowiązujących norm przez upoważnioną jednostkę 
badawczą, a ich wyniki będą dołączone do dokumentacji odbiorowej. Wyniki te będą też wymagane przy odbiorach 
robót ulegających zakryciu. Wyniki odbiorów zapisywane będą w dzienniku budowy. Wszystkie wyniki badań będą 
gromadzone przez wykonawcę. 

Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, a tam gdzie będzie użytkowana w obuwiu z kolcami powinna 
wynosić min. 13 mm. Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną z granulatem EPDM oraz jednolity kolor. 
Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną. Posypka z EPDM w warstwie górnej 
powinna być trwale związana z warstwą poliuretanu. Nie należy dopuścić do powstawania „łysych plam” , a 
nadmiar granulatu EPDM powinien być zebrany. Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny 
być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. Spadki poprzeczne i podłużne oraz 
grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych w projekcie. 

Negatywny wynik badania będzie podstawą do nie odebrania danego etapu i jednocześnie zobowiązuje wykonawcę 
do poprawy danego zakresu prac. Po poprawieniu prace poddawane są ponownej kontroli. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką 
obmiarową robót jest – m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Celem odbioru 
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika 
Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania według pkt. 6 dały pozytywny wynik. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. Cena wykonania robót obejmuje: 

- zakup materiałów, 

- transport materiałów na miejsce składowania na placu budowy, 

- transport do miejsca wykonywania prac, 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- ułożenie nowych nawierzchni, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- uporządkowanie stanowisk pracy, 

- wszystkie inne niewymienione czynności niezbędne do wykonania robót określonych w niniejszej ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntu . 

BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych – żwir i pospółka . 

BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-75/C-89058 Tkaniny powlekane plastyfikowanym polichlorkiem winylu. Metody badań 

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

PN-B-02854:1996 Metody badania. Materiały trudno zapalne 

Umowa, warunki Kontraktu. Dokumentacja projektowa. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

SST.07.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH 
Kod - 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zabezpieczenia kablowych linii energetycznych niskiego i średniego napięcia, która 
zostanie wykonana w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „budowa bieżni sportowej na części dz. nr 
ewid. 1060 i 1061/2 w Jastrzębi”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

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

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
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Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie zabezpieczenia 
istniejących linii elektroenergetycznych kablowych niskiego i średniego napięcia kolidujących z poszerzeniem 
jezdni ulicy Spychalskiego oraz budowy przepustów rezerwowych dla ewentualnej przebudowy kabli SN 

1.4. Określenia podstawowe 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli 
jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące 
urządzenia elektryczne jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowe. 

Trasa kablowa - pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego lub 
międzybiegunowego w przypadku prądu stałego, na które linia kablowa została zbudowana. 

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli 

Odległość – Najmniejszy odstęp między rozpatrywanymi punktami elementów. 

Odległość pozioma – Odległość między rzutami prostopadłymi elementów na płaszczyznę poziomą. 

Odległość pionowa – Odległość między rzutami prostopadłymi elementów na płaszczyznę pionową 

Skrzyżowanie - Miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej, 
przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego 
albo nadziemnego i przeszkód naturalnych. 

Zbliżenia - miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość pozioma między linią kablową a inną linii kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych 
warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i 
działaniem łuku elektrycznego 

Osłona linii kablowej- konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami spowodowanymi 
działanie czynników zewnętrznych. Rozróżnia się następujące rodzaje osłon: 

a) przykrycie – osłona ułożona nad kablem; 

b) przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla, oddzielająca go od sąsiedniego kabla lub innych urządzeń; 

c) osłona otaczająca – osłona wokół kabla, dzielona lub nie dzielona np. rura; 

Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 

Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń. 

Rura ochronna – osłona rurowa przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, Służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych, może być również z elementów dzielonych. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia 
się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-76/E-05125, normą SEP N SEP-E-004. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty Inżyniera program 
zapewnienia jakości. 

2. Materiały 

2.1. Osprzęt kablowy 

Osprzęt kablowy powinien być dostosowany do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył 
oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Osprzęt kablowy powinien być zgodny z 
postanowieniami PN-90/E-06401/01,02,04. 

2.2. Rury ochronne 

Rury ochronne powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i 
odpornych na działanie łuku elektrycznego. 

Rury ochronne powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w 
miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 
powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
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Zaleca się na przepusty kablowe dla kabli o napięciu 1-30 [kV] stosowanie rur z polietylenu wysokiej gęstości 
(HDPE) o średnicy nie mniejszej niż Dn:160/135 [ mm]. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom aktualnej  normy PN-EN 50086-2-4. 

Stosowane osłony rurowe dzielone do zabezpieczeń istniejących kabli powinny być dostosowane do obciążeń 
drogowych i posiadać parametry nie gorsze niż osłony rurowe dzielone typu A PS i mieć przekroje zgodne z 
dokumentacją projektową. 

Ponieważ w zabezpieczeniach stosuje się różne elementy (kolanka, rury) należy stosować całe systemy elementów 
jednego producenta. 

2.3. Piasek 

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 

2.4. Folia ostrzegawcza 

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii 
polietylenowej o grubości co najmniej 0,3 [mm], która w temperaturze 20°C ma wydłużenie przy zerwaniu co 
najmniej 200%. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1kV należy stosować folię koloru niebieskiego, dla 
napięcia powyżej 1 [kV] należy stosować folię koloru czerwonego. Szerokość folii powinna być taka, aby 
przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 [cm]. Krawędź boczna folii powinna wystawać co najmniej 50 
[mm] poza krawędź ułożonych kabli 

2.5. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi Producenta. 

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem 
poddać je badaniom określonym przez Inżyniera (dozór techniczny) robót 

Materiały nie spełniające wymagań nie mogą być użyte. 

2.6. Składowanie materiałów na budowie 

Materiały takie jak: osprzęt kablowy, folia powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych i suchych. 

Rury na przepusty kablowe mogą być składowane na placu budowy w miejscach nie narażonych na działanie 
korozji i uszkodzenia mechaniczne. 

Piasek na placu budowy składować w pryzmach. 

3. Sprzęt 

Wykonawca powinien korzystać z następujących maszyn i sprzętu: 

- sprzęt do ręcznych robót ziemnych 

- mikro koparki, 

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 

4. Transport 

4.1. Transport materiałów i elementów 

Wykonawca powinien korzystać z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu dostawczego, 

- samochodu samowyładowczego, 

- przyczepy do przewożenia kabli. 

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na 
środkach transportu. 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
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Linie kablowe nN i SN kolidujące z bieżnią projektuje się zabezpieczyć zgodnie z warunkami technicznymi 
wydawanymi przez właściciela linii, zaleceniami nadzoru ze strony właścicieli, z normami i przepisami budowy 
oraz z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. Warunki te określają ogólne zasady zabezpieczenia i okres, w 
którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii zabezpieczanej 

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera harmonogram robót, zawierający 
uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w zabezpieczanych liniach kablowych. 

Należy przestrzegać kolejności technologicznej robót. Zabezpieczenie linii kablowych elektrycznych należy 
wykonać razem z robotami ziemnymi drogowymi przed budową konstrukcji nawierzchni. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót należy pod nadzorem właścicieli sieci wykonać ręcznie przekopy 
kontrolne celem ustalenia rzeczywistego rodzaju i przebiegu linii kablowych oraz innych sieci uzbrojenia. Ilość 
przekopów kontrolnych zależy od zakresy robót, zaleceń właścicieli sieci, ma umożliwić właściwe wykonanie robót 
zabezpieczających i zapewnić uniknięcie ryzyka uszkodzenia istniejących sieci. Roboty związane z 
zabezpieczeniem sieci kablowych realizowane będą w skoordynowaniu z robotami ziemnymi dla wykonania 
konstrukcji nawierzchni bieżni. 

5.2. Zabezpieczenie linii kablowych niskiego napięcia nN 

Projektuje się zabezpieczenie istniejących linii kablowych rurami ochronnymi dwudzielnymi PEHD A110 PS 
koloru niebieskiego Projektuje się wykonanie ręczne rowka dla odsłonięcia kabli, i zabezpieczenie go rurą 
ochronną. Zabezpieczenie wykonać tak, aby zabezpieczyć skrzyżowanie z innym kablem nN lub SN oraz by koniec 
rury był ok. 1,0 m od lica krawężnika bieżni. Zabezpieczony rurą ochronną kabel ułożyć na warstwie podsypki 
piaszczystej grubości 10 cm, a następnie zasypać gruntem piaszczystym zagęszczalnym i zagęścić używając 
lekkiego sprzętu do zagęszczania gruntu. 

5.3. Zabezpieczenie linii kablowych średniego napięcia SN 

Projektuje się zabezpieczenie istniejących linii kablowych rurami ochronnymi dwudzielnymi rurą ochronną 
dwudzielną PEHD A160 PS koloru czerwonego Projektuje się wykonanie ręczne rowka dla odsłonięcia kabli, i 
zabezpieczenie go rurą ochronną. Zabezpieczenie wykonać tak, aby zabezpieczyć skrzyżowanie z innym kablem nN 
oraz by koniec rury był ok. 1,0 m od lica krawężnika bieżni. Zabezpieczenie kabla SN realizowane będzie w sposób 
ustalony z Inżynierem i nadzorującymi roboty przedstawicielami właścicieli sieci infrastruktury. Zabezpieczony rurą 
ochronną kabel ułożyć na warstwie podsypki piaszczystej grubości 10 cm, a następnie zasypać gruntem 
piaszczystym zagęszczalnym i zagęścić używając lekkiego sprzętu do zagęszczania gruntu. 

Układanie projektowanego kabla w osłonach otaczających ( rurach ochronnych ) w ziemi 

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel lub jedna trójfazowa wiązka kabli jednożyłowych. Kable w 
miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się o krawędzie otworów. 
Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. Zaleca się 
wykonanie uszczelnień pianką uszczelniającą. Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia kabli (mufy kablowe), 
znajdowały się we wnętrzu rur ochronnych. 

5.4. Roboty ziemne 

Prace ziemne związane z zabezpieczeniem linii kablowych nN i SN należy prowadzić ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności, poprzedzając je przekopami kontrolnymi celem stwierdzenia rzeczywistego przebiegu i 
rodzaju sieci. Roboty ziemne dla zabezpieczenia linii kablowych nN i SN należy prowadzić razem z robotami 
ziemnymi budowy bieżni. 

5.4.1 Wykonanie rowów kablowych oraz poszerzonych wykopów dla przemieszczenia kabli 

Głębokość ułożenia kabli w rowie kablowym, mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla powinna 
wynosić co mniej: 

- 0,70 [m], w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 [ kV] 

˘ 0,80 [m], w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym od 1 [ kV] lecz nie wyższym niż 30 [ kV]. 

˘ 1,0 [m], pod drogami w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym od 1 [ kV] lecz nie wyższym niż 30 [ 
kV] 

Szerokość rowu powinna być nie mniejsza niż 0,6 m i nie mniejsza niż obliczona według poniższego wzoru; 

S = Sd + (n -1 )*a + 20 [cm] 

gdzie: 

n - ilość kabli w jednej warstwie Sd ” średnice zewnętrzne kabli warstwie ” 

a - odległości pomiędzy kablami według tablicy 1- pkt. 5.4.6.- Tablica 1. 
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5.4.2 Układanie kabla 

Układanie kabla wykonać zgodnie z normą SEP N SEP-E-004. 

5.4.3 Układanie kabla w rowie kablowym 

Kable należy układać na dnie rowów kablowych jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubości 
minimum 10 [ cm] i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Następnie należy nasypać warstwę gruntu 
rodzimego grubości 15[ cm] lub mieszanką stanowiącą warstwę ulepszonego podłoża konstrukcji poszerzenia, 
przykryć foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym dla kabli SN i w kolorze 
niebieskim dla kabli nN i zasypać gruntem. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm 

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie linią falistą z zapasem (1 - 3 % długości wykopu), 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

Kable należy układać niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzić do szybkiego odbioru robót 
ulegających zakryciu oraz możliwie szybko zasypać rów kablowy. 

Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 [cm]. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć na 
poziomie terenu do Is = 0,97 według Proctora. 

5.4.4 Temperatura otoczenia i kabla 

Temperatura kabli przy układaniu powinna być nie niższa od wartości podanej przez producenta. 

W przypadku braku tych wartości, temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 

˘ [4°C] - w przypadku kabli o izolacji papierowej i powłoce metalowej. 

˘ [0°C] - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 

Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez 
sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5 [°C]. 

5.4.5. Zginanie kabli 

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 
możliwie duży, nie mniejszy niż: 

a) 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych 

b) 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych 

5.4.6. Odległości między kablami 

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej niż 
kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna głębiej niż linia telekomunikacyjna. Najmniejsze dopuszczalne 
odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi zamieszczono w TABLICY 1. 

Odległości między kablami ułożonymi w ziemi nie należącymi do tej samej linii kablowej 

TABLICA 1 

Charakterystyka kabli krzyżujących się i zbliżających Najmniejsza dopuszczalna 

odległość w [ cm] 
 pionowa przy 

skrzyżowaniu 
pozioma przy 

zbliżeniu 
1 2 3 
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 [kV] z kablami 
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

15 5* 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń 
oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 

5 mogą się 
stykać 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 [kV] z kablami 
elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe wyższe niż 1 [kV] <UN ≤ 
30[kV] 

15 25 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 1 [kV] <UN ≤ 30[kV] z 
kablami tego samego przedziału napięć znamionowych 

15 10 

Kabli rożnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30 [kV] 15 25 
Kabli z mufami innych kabli Nie 

dopuszcza się 
Jak lp.1-5 
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Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższym niż 30 [kV] z 
kablami tego samego przedziału napięć znamionowych 

50 50 

* Za wyjątkiem pkt. 2.5.4 normy SEP N SEP-E-004   
Kable należy krzyżować z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90[°] i w miarę możliwości w 
najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i 
sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu 
skrzyżowania i na długości po 50 [cm] w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z 
rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. 

5.5 Oznaczenie linii kablowych 

5.5.1. Oznaczniki kablowe 

Kabel ułożony w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach 
nie większych niż 10 [m] oraz przy: mufach, w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
terenu i przy wejściu do rur. Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

- numer ewidencyjny kabla, 

- typ kabla, 

- znak użytkownika kabla, 

- znak fazy (tylko przy kablach jednożyłowych), 

- rok ułożenia kabla. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i SST. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, 
mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela właściciela sieci o założonej jakości. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia zgodnie z 
warunkami określonymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów 
regulacyjnych. 

W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.2. Rury ochronne 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, 
według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów. 

6.3.3. Układanie rur ochronnych 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót należy przeprowadzić następujące pomiary: 

- głębokości zakopania kabla w rurze ochronnej, 

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

Pomiary należy wykonywać dla każdego zabezpieczanego kabla, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, 
jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 
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6.4. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na 
wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w 
czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 

Jednostką obmiarową dla 

- m ( metr ) - zabezpieczonego kabla nN 

- m ( metr ) - zabezpieczonego kabla SN 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 

- projektową dokumentację powykonawczą, 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- protokóły odbioru robót zanikających, 

- ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny i właściciela linii telekomunikacyjnej 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne ”. 

Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót 
na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

1) dla zabezpieczenia kabla nN 

- oznakowanie robót, 

- ew. odłączenie i przyłączenie kabla 

- ręczne odkopanie kabla na odcinku przewidzianym do zabezpieczenia,  

- zakup materiałów do wykonania zabezpieczenia i transport w miejsce wbudowania 

- wykonanie podsypki i zasypki gruntem piaszczystym z zagęszczeniem 

- wykonanie zabezpieczenia kabla elektrycznego nN rurami ochronnymi z uszczelnieniem końcówek 

- oznakowanie kabla 

- pomiar powykonawczy 

- zgłoszenie robót do obioru technicznego przez przedstawiciela właściciela i koszt odbioru 

- zasypanie wykopu z zagęszczeniem 

- nadzór właściciela sieci zabezpieczanej oraz właścicieli krzyżujących się sieci 

- wykonanie badań i sprawdzeń zgodnie z niniejszą ST 

2) dla zabezpieczenia kabla SN 

- oznakowanie robót, 

- ew. odłączenie i przyłączenie kabla 

- ręczne odkopanie kabla na odcinku przewidzianym do zabezpieczenia 

- zakup materiałów do wykonania zabezpieczenia i transport w miejsce wbudowania 

- wykonanie podsypki i zasypki gruntem piaszczystym z zagęszczeniem 

- wykonanie zabezpieczenia kabla elektrycznego nN rurami ochronnymi z uszczelnieniem końcówek 
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- oznakowanie kabla 

- pomiar powykonawczy 

- zgłoszenie robót do obioru technicznego przez przedstawiciela właściciela i koszt odbioru 

- zasypanie wykopu z zagęszczeniem 

- nadzór właściciela sieci zabezpieczanej oraz właścicieli krzyżujących się sieci 

- wykonanie badań i sprawdzeń zgodnie z niniejszą ST 

Cena obejmuje wykonanie oznakowania i zabezpieczenie strefy robót wraz z demontażem po wykonanych pracach. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

PN-E-90410:1994 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 
3,6/6 [ kV ] do 18/30 [ kV ]. Ogólne wymagania i badania. 

PN-E-90410:1994 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 
3,6/6 [ kV ] do 18/30 [ kV ]. Ogólne wymagania i badania. 

PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 
nie przekraczającym 30 [ kV ]. 

PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 
nie przekraczającym 30 [ kV ].Połączenia i zakończenia żył. 

PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy kablowe na napięcie powyżej 
0,6/1[kV]. 

PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniającą bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniającą bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-92/E-05009/41 Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze. 

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-EN 50086-2-4:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-4: Wymagania 
szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo -pomiarowe. 

10.2 Inne dokumenty 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. ( Dz. U. Nr 13 poz 93 

z dn. 28.03.1972 r. stan prawny na dzień 27.02.2007 r.) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Zeszyt 2. Instalacje elektryczne, Arkady 
– Warszawa 1990 r.. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. ( Dz. U. Nr 81 z dn. 
26.11.1990 r.) 

Ustawa - Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r z późniejszymi zmianami. 

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. III z 1990 r. 

 


