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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 
Oznaczenia skrótów: 

ST    - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

STO - specyfikacja techniczna ogólna wykonania i odbioru robót 

SST  - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

PZJ  - program zapewnienia jakości 

 
OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI  
I ODBIORU 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przedmiotową inwestycją. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST) 
1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek 
wolnostojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny                   i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkowa. 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury 
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b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy 
1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę, wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby: rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik 
montażu 
1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi 
1.4.14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego 
1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 
1.4.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralna całość użytkową 
1.4.17. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu 
1.4.18. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną budowę 
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1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.) 
1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie, wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót, jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Rozbieżności pomiędzy 
elementami dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, zawsze będą interpretowane na 
korzyść zamawiającego. 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren 
budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy, oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji 
technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność, za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentacje projektowa: dostarczona przez Zamawiającego i 
sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inwestora lub Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania 
wyszczególnione, choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności, 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z 
dokumentacja projektowa i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacja projektowa lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
- ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną zadania. 
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 
uszkodzeń, lub uciążliwości dla osób społeczności lokalnej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. W szczególności, 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane, w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty, spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez 
personel wykonawcy. 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników, oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać, za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót: np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań, określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badan terenowych i laboratoryjnych, oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie, mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną, przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru, stanowi to jednocześnie koszt wykonawcy robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót, będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program 
zapewnienia jakości winien zawierać: 
−organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
−organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
−plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
−wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
−wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
−system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
−wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
−sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
−wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
−rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
−sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się, stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
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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 badan 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 badan 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów, z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami SST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy, lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
−posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 99/98), 
−posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub aprobata 
techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 
−znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
6.8 Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy, do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
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spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 
i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 
[2] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące 
dokumenty: 
− pozwolenie na budowę, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− operaty geodezyjne, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie 
dokonywany obmiar robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Zgodnie z warunkami umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 nr 156 poz. 1118 
z późniejszymi zmianami)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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I. ROBOTY IZOLACYJNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania robót izolacyjnych  związanych z realizacją inwestycji polegającej na 
budowie siedliska gospodarstwa rolnego, w tym: domu mieszkalnego jednorodzinnego oraz 
budynku inwentarsko-gospodarczego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy     i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. Zakresy tych robót określa dokumentacja 
projektowa. 

 
2. MATERIAŁY 
3.1. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim     
Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające do    
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadające uprawnienia do  
wydawania takich decyzji. Ponadto muszą spełniać wymagania STO. 
3.2. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób 
określony obowiązującymi normami oraz zgodnie z STO. 
3.3. Projektowane materiały izolacyjne: 
3.1.1 Izolacja pionowa stóp fundamentowych – min. dwukrotne smarowanie dysprbitem K. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt 3. 
3.2. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu posiadającego 
dopuszczenia do stosowania, zgodnie z STO. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej  
Ogólnej pkt 4. 
 
5 . WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt 5. 
5.2. Izolacja pionowa ścian. 
Izolację wykonywać na stopach fundamentowych wolnych od zanieczyszczeń, brudu, 
tłuszczu. Dla stóp fundamentowych izolację pionową należy wykonać poprzez 
przesmarowani dwukrotne warstwami dysperbitu gr. 2mm. 
Całość prac wykonać ściśle zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami sztuki budowlanej 
oraz ponadto, ściśle wg wytycznych producenta, kart technicznych i aprobat. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
6.1.2. Izolacja pionowa zewnętrzna; 
- jakość zastosowanych materiałów, 
- prawidłowość wykonania poszczególnych warstw, 
 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.7.  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- [m2]   - powierzchni zaizolowanej  
7.3. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.                       
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt 8 
8.2. Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót  
zanikających, których zasady ujęto w Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 
 
9.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
Ogólnej pkt 9. 
Przyjętym systemem rozliczania prac został określony na podstawie warunków przetargu        
i zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony będzie również obmiar 
wykonanych prac.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Przepisy prawne 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  06.02.2003r  w  sprawie 
  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych – (Dz.U.   
  2003r.  nr47 poz.401) 
 
10. 2 Literatura  techniczna 
  -  Praca  zbiorowa: Poradnik  majstra  budowlanego.  Arkady,  Warszawa 2003, 2004 
  -  Praca  zbiorowa: Vademecum 
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II. ROBOTY ZBROJARSKO-BETONIARSKIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania robót betoniarsko-zbrojarskich w ramach niniejszego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt  2. 
2.2 Szalowanie 
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski,  sklejki, płyta OSB3 używane przy deskowaniu 
oraz pozostałe materiały do budowy szalunków.  
2.2.2 Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub 
zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu 
otworów o średnicy większej niż 25 mm. 
2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące 
w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do 
deskowania.  
2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 
40ºC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150ºC, w otwartych pojemnikach. 
2.3 Zbrojenie 
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa. Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów 
zbrojeniowych ze stali AIII, 34GS. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215,  
PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
2.3.2 Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
2.3.3. Materiały pomocnicze. Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 
1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają 
służyć. 
2.4 Składniki mieszanki betonowej 
2.4.1. Cement. Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno 
stosować żadnych materiałów zamiennych. 
- Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
2.4.2 Woda. Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i 
innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
2.4.3 Kruszywo. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z 
WTWO  rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie 
powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 
1%.  
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie 
powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki 
żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie 
więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . 
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Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%.  
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  
2.4.4 Domieszki i dodatki do betonu. W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, 
dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, 
opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i 
przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. 
Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki 
powinny być zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem 
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i 
laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt  3. 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót. Rodzaje sprzętu używanego do robót 
betonowych oraz szalowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt  4. 
4.2. Transport materiałów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów 
wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Do transportu mieszanki 
betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. Beton powinien być dostarczony i 
wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu 
samochodów-betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających 
wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu 
i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt  5. 
5.2.  Szalunki 
5.2.1 Wykonanie deskowań. Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy 
sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania 
w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przed 
ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie 
usunąć luźną ziemię. Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w 
WTWO, rozdz. 5. Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki 
tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5.  Należy 
dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń 
należy ograniczać do minimum. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych 
narożnikach ścian i płyt, deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową.  Obudowy, 
gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować 
zgodnie z projektem. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże 
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zgodnie z WTWO, rozdz. 5  Deskowania powinny pozostać na miejscu, aż do uzyskania 
przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru 
własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Możliwość ponownego 
wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, rozdz. 5. 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. Deskowania powinny być 
zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz 
wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac 
wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 
przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt 
własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym 
warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 
A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 
przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z 
pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie 
wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostałości metali. 
C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu 
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być 
toksyczny. 
5.2.4. Rozbieranie deskowań 
A.  Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania szalunków. 
B.  Deskowania wykonywanych elementów powinny pozostać na miejscu zgodnie z WTWO, 
Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie 
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny 
zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem.  
5.3 Zbrojenie 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia. Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z 
odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. 
Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być 
składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania 
kształtu nadanego prętom. 
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 
zestawienia stali i układ zbrojenia. Na rysunkach przedstawiających sposób układania 
zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę 
prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie 
stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. Zbrojenie 
należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie 
pręty muszą być gięte na zimno. 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 
Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, 
oraz inne zanieczyszczenia 
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali 
zbrojeniowej: 
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 50 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych:  
- płyty: 30 mm 
- ściany, belki: 30 mm. 
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Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na 
rysunkach. Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
Zbrojenie otworów: jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu 
(zarówno w pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym 
połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie 
było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi 
każdego z boków otworu. Spawanie zbrojenia jest niedozwolone bez uprzedniego 
zezwolenia inspektora nadzoru inwestorskiego. Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu 
budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy zachodzi konieczność 
przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem 
prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z kierownikiem budowy. 
5.4    Betonowanie 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej. Beton może być 
dostarczany z profesjonalnej wytwórni betonu znajdującej się w pobliżu budowy lub 
przygotowuje się mieszankę na miejscu budowy.  
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):  
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 
dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, 
powinny zostać dostarczone inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Nie wolno układać 
mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z 
aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej 
wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te 
składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i 
trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru 
inwestorskiego, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne 
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  i 
zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni.  
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące 
wymagania:  projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w 
rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny 
przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę 
zaakceptuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 
0.60 w proporcjach wagowych, chyba że inspektor nadzoru inwestorskiego wyda inne 
pisemne instrukcje. Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna 
wynosić 320 kg/m3. Zawartość całkowita powietrza 2-4%.  
Opad betonu  
- Fundamenty: 70-80 mm 
- Posadzki: 50-75 mm 
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów 
opadu betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki 
betonowej, ale  tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 
Skład mieszanki do betonowania fundamentów.  
Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 20 Mpa. Maksymalny rozmiar 
ziaren kruszywa powinien wynosić 63 mm. Homologacja (atest) do każdej partii betonu, na 
miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z 
wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Badania materiałów i mieszanki powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi 
wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, 
przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
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5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 
powiadomić o tym inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu sprawdzenia deskowań, 
otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie.  
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi 
w WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.  
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o 
deskowani, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. Podczas układania mieszanki 
betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium.  
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy 
nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania.  
5.4.3. Zagęszczanie betonu 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. 
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w 
WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik 
obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca 
powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas 
wibrowania.    
5.4.4. Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie 
Betonowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno 
odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować 
specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej 
specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące 
zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i 
uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w 
ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie należy dopuszczać do przekroczenia 
przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcie 
podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
Betonowanie przy niskich temperaturach  
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w 
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych 
lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej 
niższej lub równej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i 
zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
5.4.5. Łączenie ze starym betonem. 
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. 
Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.. Metody przygotowania zaprawy i 
środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz 
odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta 
środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 
5.4.6. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem 
do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do 
napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. 
Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze 
stykającymi się z nią powierzchniami betonu. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc 
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występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. 
Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu.  
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego 
betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do 
powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być 
wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie 
nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić 
przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy 
bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je 
przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji.  
5.4.7. Prace wykończeniowe 
Wykończenia podłóg:  
Podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do 
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym 
rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie 
plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 
metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je 
natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać 
pracom wykończeniowym. 
Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.  
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem 
fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed 
działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków 
powodujących zabrudzenie. 
5.4.8. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
Ściany 
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach  
określonych poniżej tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
-   2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest  
        na najwyższym punkcie. 
-  5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na  
        najwyższym punkcie. 
-  10 mm na całej wysokości ściany. 
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.  
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione zgodnie z zasadami  
    określonymi  w punkcie 5.4.8. 
Płyty, płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do 
tolerancji: 
1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i   
 kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym   
 punkcie.  
2.  Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji 
za wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do  
rynien podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając 
tolerancje.  Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie  
ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania 
całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i 
powinny spełniać określone powyżej wymagania. 
5.4.9. Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności  w 
ciągu:  
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego,  
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego.  
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Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii inspektora nadzoru inwestorskiego.  
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem 
specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym 
pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać 
tylko wody. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany 
zaraz po usunięciu deskowań. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
Jeśli dodatkowe wykończenie nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek 
pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z 
materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości.  
W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą 
wilgotność na całej powierzchni płyt. Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do 
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.  
Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, 
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub 
wymieniony.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Szalunków, 
- Zbrojenia, 
- Cementu i kruszyw do betonu, 
- Receptury betonu, 
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
- Dokładności prac wykończeniowych, 
- Pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
6.2.  Kontrola jakości betonów. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wytwórni betonu, 
cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnia 
betonu musi prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w 
granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 płyty posadzki betonowej, 
- 1 m3 kubatury schodów. 
- 1 m3 stóp fundamentowej. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz wyników badań laboratoryjnych 
wbudowanej mieszanki betonowej.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
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- Przygotowanie i montaż zbrojenia. 
- Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi  
   pracami dodatkowymi. 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
   własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1.   Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2.   Rozdział 5 – Deskowania 
3.   Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4.   Rozdział 7 - Zbrojenia 
5.   Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
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 III. KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania konstrukcji dachu z dźwigarów drewnianych w ramach wykonania 
niniejszego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 
2.1.1. Elementy konstrukcyjne.  
Na elementy konstrukcyjne należy stosować tylko strugane drewno min. klasy C22, 
wilgotności nie większej niż 18%, spełniające wymogi cytowanej w pkt. 2.2.1 normy. 
Elementy powinny być wykonane o wymiarach zgodnych z dokumentacją z tolerancją ± 5.0 
mm 
2.1.2. Deski  
Na deskowanie należy stosować deski gr.22mm klasy III klasy.  W deskach nie dopuszczalne 
są otwory po sękach o średnicy nie większej 20mm.. Niedopuszczalne jest aby miało 
widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką,   
rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi być  
zabezpieczone środkiem grzybo, ognio, i owadobójczym. 
2.1.3. Łączniki.  
Do mocowania elementów drewnianych można stosować :  
• Gwoździe gładkie lub pierścieniowe, 
• Gwoździe śrubowe i skręcane,  
• Wkręty i śruby  
• Gwoździe klamrowe 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót. Rodzaje sprzętu używanego do wykonania 
robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego. Montaż gotowych elementów; dźwigarów dachowych przy pomocy 
dźwigu. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy podlegający przepisom  dozorze technicznym 
eksploatowany na budowie, powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego 
eksploatacji. Powinien on mieć trwały i wyraźny napis określający jego dopuszczalny udźwig, 
nośność lub jeszcze inne dane dla jego prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji. Przeciążenie 
sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest 
zabronione.  
Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciężarów powinny być: 
- atestowane i dostosowane do przemieszczania ładunków; stosowanie haków żeliwnych i 
staliwnych jest zabronione, 
- haki powinny być wyposażone w urządzenia zamykające gardziel haka, jeżeli przy 
przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia zawiesia z gardzieli haka 
W przypadku stosowania do przemieszczania ładunków zawiesi, powinny one spełniać 
następujące wymagania; 
- do wykonywania zawiesi linowych i łańcuchowych należy stosować materiały    atestowane, 
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- wytwarzanie węzłów na linach i łańcuchach jak też łączenie ze sobą lin stalowych na  
długości jest zabronione, 
- pętle wykonanych z lin powinny być łączone za pomocą splatania i zaciskania, Alina 
powinna być zabezpieczona przed przecieraniem, 

- zakończenie lin stalowych powinno być tak wykonane, aby nie powodowało kaleczenia rąk. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Transport materiałów. Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do 
transportu danego rodzaju materiału, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały, w sposób wykluczający zmianę ich właściwości 
technicznych lub uszkodzenie. Załadunek i rozładunek materiałów na środki lub urządzenia 
transportowe powinny być w zasadzie mechaniczny. Załadunek ręczny powinien być 
dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie 
materiałów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane przy pomocy taczek, 
wózków i dźwigów lub innymi urządzeniami nie powodującymi ich uszkodzenia. 
 
5. SKŁADOWNANIE MATERIAŁÓW 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym. 
Elementy powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża 
nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 
 
6.WYKONANIE ROBÓT  
6.1.  Zasady ogólne wykonania robót: 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 5.  
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją 
techniczną. Deskowanie stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na 
styk lub na przylgę.  
6.2. Montaż elementów i wymagania. 
Wiązary należy montować na roboczych pomostach montażowych wykonanych na 
wyrównanym i wypoziomowanym podłożu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas 
robót. Deski pomostu powinny mieć wilgotność nie większą niż 18% i być jednostronnie 
ostrugane. Na pomost należy nanieść zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym 
uwzględnianiem strzałki odwrotnej. Przed podnoszeniem wiązarów należy zabezpieczyć je 
przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a węzły przed rozluzowaniem połączeń i 
przesuwem w płaszczyźnie lub poza płaszczyzną wiązara. Elementy smukłe należy przed 
podniesieniem czasowo usztywnić dodatkowymi prętami, rozpórkami, uchwytami itp. Miejsca 
zawieszenia wiązara za pomocą uchwytów linowych powinny być tak dobrane, aby podczas 
jego transportu na miejsce ułożenia we wszystkich prętach występowały siły o takich samych 
znakach, jakie będą występowały w okresie użytkowania konstrukcji oraz aby nie została 
naruszona sztywność węzłów; siły w prętach nie powinny być większe niż otrzymywane z 
obliczeń statycznych. Miejsca zaczepiania uchwytów linowych powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą podkładek. Wiązary ustawione na 
podporach powinny być niezwłocznie połączone tężnikami stałymi lub stężeniami 
tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunięcie zawieszenia 
wiązara z haka dźwigu montażowego przed zabezpieczeniem stateczności wiązara jest 
niedopuszczalne. 
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7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanego drewna, 
- Jakości stopnia impregnacji drewna, 
- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 
- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
8. OBMIAR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
8.2.  Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 - ilość m3  - drewna, 
- m2 –  deska oraz płyt OSB 
- kg  lub szt. śruby, łączniki, podkładki itp. 
 
9.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
- wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
- wykonanie nowej więźby dachowej, 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich.  
Przyjętym systemem rozliczania prac został określony na podstawie warunków przetargu i 
zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony będzie również obmiar 
wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki oraz pozostałości 
materiałów  należy uwzględnić przy składaniu oferty w ramach kosztów pośrednich. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1 Związane normatywy 
1. Budownictwo ogólne- Tom 2. 
2. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie. 
10.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste, 
PN-57/D-01001 – Drewno iglaste, 
PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta, 
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone, 
PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości, 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

 
 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

25 

 

 

 

IV. ROBOTY DEKARSKIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania robót dekarskich, tj. krycia dachu papą termozgrzewalną, w ramach 
wykonania niniejszego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.1. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty należy wykonywać 
w warunkach określonych przez producenta materiałów użytego do wykonania prac. 

 
2. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm.  
Do wykonania odtworzenia pokrycia dachu i montażu obróbek blacharskich winny być użyte 
następujące materiały:  
-papa termozgrzewalna podkładowa  
-gont papowy  
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 3. 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 4. 
4.2.  Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
dekarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 5.  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  
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Po ułożeniu odpowiedniej warstw czyli deski gr. 22mm oraz płyty OSB3 gr.10mm należy 
przystąpić do wykonania papy termozgrzewalnej podkładowej i jako pokrycie wierzchnie 
zastosować gont papowy. 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż  
+5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania  
czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu,  
oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i  
topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu  
Krycie dachu papą termozgrzewalną  
Pokrycie papowe przed użyciem powinna być przez około 24 godz. przechowywana w 
temperaturze nie niższej niż 18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim 
podłożu dla rozpro-stowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. 
Bezpośrednio przed ułożeniem gont papowy może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z 
niej w trakcie przyklejania-Przy przyklejaniu gontu z za pomocą zestawu palnikowego na gaz 
płynny propan -butan należy prowadzić prace według zasad jn.:  
- Palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy 
od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu)  
- Płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni 
nagrzewania i nie powinien kopcić  
- Dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej  
- Niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia  
- Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; 
płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę  
asfaltową do jej nadtapiania (paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i 
powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą) 
- Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 
Przed ułożeniem gontu należy ja rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, następnie 
po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z 
dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie (z którym łączona 
będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu 
wtopienia posypki na całej szerokości zakładu. 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy przykrycia, aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym 
powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miara jakości zgrzewa jest wypływ masy 
asfaltowej o szerokości 0,5 - 1cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie 
pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 
dociskowego z silikonowa rolka. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny - 
8 cm, porzeczny - 12-15 cm. Zakłady powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu 
wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy ze 
szczególna starannością. Po ułożeniu i wykonania zgrzewów miejsca źle zgrzane należy 
podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Po zakończeniu robót 
związanych z wymianą pokrycia, wykonać instalację odgromową. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów, 
- Dokładności wykonania robót dekarskich, 
- Jakości połączeń elementów dachu, 
- Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 
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- Estetyki wykonania robót dekarskich. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
6.2.  Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich atestów i  
certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 pokrycia dachowego, 
 
8.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót dekarskich. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót dekarskich. 
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
- Montaż pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykończeniowymi. 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
   własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-B-94701:1999 – Dachy 
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V. ROBOTY BLACHARSKIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania robót blacharsko-dekarskich: opierzenia ścian attykowych, pasa 
nadrynnowego, wykonanie orynnowania z rurami spustowymi, w ramach wykonania 
niniejszego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.1. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty należy wykonywać 
w warunkach określonych przez producenta materiałów użytego do wykonania prac. 

 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 
2.1.1. Elementy obróbek blacharskich.  
Całość obróbek wykonać z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,70mm - kolor naturalny. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Rodzaje sprzętu używanego do tego rodzaju robót, oraz ewentualnie rusztowań pozostawia 
się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4.  TRANSPORT  
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
blacharskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Elementy do odprowadzenia wody opadowej z dachu: orynnowanie i rury spustowe – 
Uchwyty stalowe podtrzymujące orynnowanie należy montować bezpośrednio do płatwi która 
jest konstrukcją dachu.  Spadek rynny w kierunku leja 0,3%. Uchwyty należy przykręcić 
wkrętami do płatwi. Odległość miedzy uchwytami nie może przekraczać 50cm. Rozplanować 
rozmieszczenie złączek i narożników. Potrzebna długość rynny odciąć za pomocą nożyc 
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uwzględniając z obu stron rynny zakład w każdej kształtce. Lica rynien oczyścić pilnikiem z 
zadziorów. Zamontować rynny w uchwytach.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów, 
- Dokładności wykonania robót dekarskich, 
- Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania, 
- Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 
- Estetyki wykonania robót dekarskich. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
6.2.  Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich atestów i  
certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m3 wbudowanego drewna, 
- 1 m2 wykonanego opierzenia, 
 
8.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót dekarskich. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót dekarskich. 
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
- Montaż pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykończeniowymi. 
- Montaż orynnowania dachu. 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
   własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-B-94701:1999 – Dachy 
PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
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VI. WYKONANIE POSADZKI Z KOSTKI BETONOWEJ 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót budowlanych przewidzianych przy budowie podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych do budynku leśniczówki do części biurowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie podjazdu przy budynku leśniczówki. 
1.3.Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami.  

 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt  2. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
- kostka betonowe gr. 8cm o kolorze szarym. Kostka typu cegiełka 10x20[cm] 
- podsypka cem-piaskowa 1:4 3 [cm]  
- kruszywo łamane 0-31,5mm  15 [cm] 
- zagęszczone warstwy piasku 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt  3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Do wykonania robót będących 
przedmiotem niniejszej robót stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt:  
- piła do cięcia kostki  

- wibrator powierzchniowy  
 
4. TRANSPORT  
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót 
i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Roboty nawierzchniowe 
Po zdjęciu humusu należy zagęścić warstwy piasku. Zagęszczenie należy wykonywać: 
-Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie z 
wymaganiami dla poszczególnych materiałów. 
-Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie 
właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą. 
- Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania i 
bezpośrednio przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijającą i 
być pozbawiona wypukłości, luźnego materiału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. 
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Wszystkie luźne, podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary powinny zostać 
ponownie zagęszczone na całej grubości warstwy. 
5.2. Podbudowa 
-Jako podbudowę należy zastosować podsypkę cementowo-piaskową w proporcjach 1:4, 
grubości 3cm. 
-Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 
-Struktura wyrobu powinna być zawarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Ścieralność 
kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 
-Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymałości, 
ścieralności i mrozoodporności kostki przed uzyskaniem jego zgody na użycie na miejscu 
budowy.  
-Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny. 
-Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą 
warstwą gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy zagęszczaniu 
nie uszkodzić kostki. 
-Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą 
szczotek. Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach. 
-Zabrudzenia z nawierzchni usuwamy używając kwasu solnego lub innych środków do 
usuwania zanieczyszczeń z kamienia, 
-Nawierzchnię zabezpieczamy specjalnymi impregnatami. Ochroni to kamień przed 
zabrudzeniami (oleje, smary, itp.) i utrwali jego naturalne piękno. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
6.2 Badania laboratoryjne 
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 
zgodności z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny 
koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z 
terenu budowy. 
6.3Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych.  
Kontroli jakości podlega wykonanie: 
- wykopy 
- podsypki i jej zagęszczenia 
- nawierzchni betonowych z kostki  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.7.  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m3 – elementy konstrukcyjne betonowe 
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8. KONTROLA I ODBIÓR MATERIAŁÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola dostarczonych na budowę urządzeń  polega na sprawdzeniu zgodności 
dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami 
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych 
wyrobów (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE). Dokumenty winny być 
kompletne i uwzględniać wszystkie komponenty zestawu. Po stwierdzeniu formalnej 
przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej 
oraz ilościowej. 
 
9.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej 
oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
 
10.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Przyjętym systemem rozliczania prac został określony na podstawie warunków przetargu i 
zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony będzie również obmiar 
wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki oraz pozostałości 
materiałów, ponad to koszt ustawienia rusztować oraz innych prac należy uwzględnić przy 
składaniu oferty w ramach kosztów pośrednich. 
 
11.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dopuszczające dane materiały i 
urządzenia do stosowania w budownictwie i użytkowania. 
PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
Aprobata techniczna na kostkę betonową 
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8 .  Odbió r  robó t  

9 .  Podstawa p ła tnośc i  

10 .  Przep isy  związan ie  

 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem prac elektrycznych związanych z budową wiat 
osłonowych w miejscowości Podmokle Małe.  
1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą specyfikację techniczną należy stosować jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu robót wymienionych w p. 1.1. Integralne części 
opracowania stanową projekt budowalny/wykonawczy i przedmiar robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Zgodnie z dokumentacja projektową należy: 

 Wykonać instalacje odgromowe na wiatach 

 Wykopać rowy kablowe; 

 Ułożyć kable; 

 Miejsca skrzyżowań kabla z uzbrojeniem zabezpieczyć rurą ochronną; 

 Wykonać uziemienia; 

 Zamontować słupy oświetleniowe; 

 Zamontować oprawy oświetleniowe na wysięgnikach; 

 Zamontować w słupach tabliczki bezpiecznikowe;  

 Zabudować szafkę sterowniczą; 

 Zamontować na słupach kamery monitoringu; 

 Doprowadzić sygnał z kamer do budynku szkoły; 

 Zamontować nowy rejestrator kamer i dodatkowe wyposażenie; 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z przepisami budowy urządzeń 
elektrycznych i odpowiednich norm. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera, Inspektora nadzoru. 
 
1.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a 
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wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
1.7. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 

 
Stosując się do tych wymagań. Wykonawca będzie szczególnie uważał na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 
 
1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się. że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 
1.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U.z dn. 19.03.2003 r. Nr47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Proponowane, ewentualne zmiany w dokumentacji Wykonawca będzie 
każdorazowo uzgadniał z Projektantem i Inspektorem nadzoru 
 

2. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, 
świadectwa producenta. Powinny odpowiadać wymogom dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów i urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za 
ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Piasek. 
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, 
odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04. 
 
Folia. 
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią 
kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, 
odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03. 
 
Fundamenty prefabrykowane. 
Pod słupy oświetleniowe należy zastosować fundamenty prefabrykowane zalecane przez 
producenta wybranego słupa. 
Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322. 
Należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów prefabrykowanych, 
zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych” . 
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 
 
Przepusty kablowe. 
Do wykonania przepustów kablowych należy zastosować rury typu AROT DVK oraz SRS 
odpowiednio ø160mm, ø110mm i ø75mm. 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w 
nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 
 
Kable. 
Kable do wykonania linii kablowej zasilania i oświetlenia 0,4kV – kable wg. projektu. 
Kable UTP w powłoce żelowej dla zastosowań zewnętrznych, umożliwiające układanie 
przewodu bezpośrednio w ziemi. 
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. 
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Źródła światła i oprawy – oświetlenie drogowe. 
Należy stosować oprawy spełniające wymagania: 

 oprawa wykonana w technologii LED  

 oprawa wyposażona w zasilacz przystosowany do redukcji mocy i strumienia 

światła – poziomy i czasy przyciemniania do uzgodnienia. 

 obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium 

 klasa odporności na zanieczyszczenia i wilgoć – IP 66 

 klasa odporności na uderzenia – IK 08 

 klasa ochrony przeciwporażeniowej – II 

 moc źródła światła około 50W  

 skuteczność świetlna – min. 100 lm/W 

 trwałość systemu min. 80.000 h 

 współczynnik oddawania barw – min. Ra 70 

 temperatura barwowa – 4000K (-/+ 200K) 

 deklaracja zgodności CE, RoHS + certyfikat ENEC 

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż 
-5oC i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach 
zgodnych z PN-86/O-79100. 
 
Tabliczka bezpiecznikowa. 
Należy zastosować tabliczki bezpiecznikowe IZB-25A z wkładką bezpiecznikową 4A. 
 
Słupy oświetleniowe. 
Do wykonania oświetlenia zastosować słupy stalowe lub aluminiowe o wysokości 7,0m z 
możliwością montażu wysięgnika. 
Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz 
parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. W dolnej części słupy 
powinny posiadać jedną wnękę zamykane drzwiczkami. Wnęka powinna być 
przystosowana do zainstalowania tabliczki bezpiecznikowej IZB-25A z wkładką 
bezpiecznikową 4A. 
Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na 
wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna 
miękkiego. 
 
Komplet składający się na latarnię: słup, wysięgnik i oprawa wymagają pisemnej 
akceptacji Inwestora.  
 
 
Doposażenie rozdzielni i szafka zasilająca. 
Należy zastosować szafkę oświetleniową z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego 
odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, samogasnącego, 
powierzchnia zewnętrzna profilowana uniemożliwiająca naklejanie plakatów. Szafka 
postawiona na fundamencie będącym częścią obudowy. Grubość ścianek minimum 
3,5mm. Obudowa wyposażona w drzwiczki o kącie otwarcia minimum 180o. Drzwi 
zamykane 3 punktowo, za pomocą metalowych prętów. Zamykanie za pomocą klamki 
obrotowo-uchylnej z osłoną na zamek z możliwością wymiany wkładki i montażu kłódki.  
Stosować osprzęt zgodny ze schematem.  
 
 
Kamery. 
Stosować kamery megapikselowe IP obrotowe. Obudowa kamery IP66, IK10, 
podświetlanie IR LED minimum 100m, obsługa dzień/noc, temperatura pracy -40 do 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

37 

 

50oC, zoom optyczny 30x, wejście i wyjście alarmowe, kompresja H.264, MJPEG, 
ogniskowa obiektywu 4,6-138,3. 
Zasilanie kamer z zasilacza/modułu PoE montowanym w puszce zabudowanej do słupa 
lub w przystosowanym uchwycie słupowym dla kamery. Kamery mocować do słupa za 
pomocą specjalnego uchwytu 
 
Rejestrator. 
Stosować rejestrator IP z 8 wejściami dla kamer. Ilość obsługiwanych dysków 2, port 
USB, HDMI, RJ45 10/100/1000 Base-T, obsługa wejść i wyjść alarmowych, kompresja 
H.264, MJPEG, obsługa myszki USB, pilota. 
 
Szczegóły dotyczące systemu monitoringu uzgodnić z Inwestorem. 
 

3. Sprzęt 

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych ST muszą 
być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z 
zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie 
wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno 
wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem. 
Wykonawca powinien posiadać możliwość korzystania ze sprzętu gwarantującego 
właściwą jakość robót: koparki, podnośnika hydraulicznego na podwoziu 
samochodowym, zagęszczarki wibracyjnej, spawarki transformatorowej, elektronarzędzi, 
oraz innych niezbędnych do wykonania poszczególnych prac. 
 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Materiały i urządzenia przewidziane do wykonania robót należy transportować zgonie z 
ogólną instrukcją, zaleceniami producenta i kodeksem drogowym. Wykonawca powinien 
wykazać się możliwością korzystania z samochodu dostawczego. Przewożone elementy 
oświetlenia powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez inspektora nadzoru projekt organizacji i 
harmonogram robót z uwzględnieniem wszystkich warunków. 
Roboty należy wykonać zgodnie z: 

 warunkami technicznymi wykonania robót, 

 dokumentacją projektową, 

 polskimi normami, 

 katalogami rozwiązań technicznych, 

 kartami producentów itp. 

 
Wykopy  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz 
oceny warunków gruntowych. Pod fundamenty prefabrykowane słupów oświetleniowych 
należy wykonać wykopy wąskoprzestrzenne ręcznie. 
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom 
BN-83/8836-02. Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową 
o wymiarach 0,7m x 0,4m. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony 
wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury 
dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

38 

 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 
teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu pod słupy i wykopów dla kabli 
należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 
odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i 
zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać 
w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentów lub kabla. 
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy 
rozplantować w pobliżu. 
 
Fundamenty 
Montaż fundamentów prefabrykowanych pod słupy oświetleniowe należy wykonać 
zgodnie z wytycznymi montażu producenta.  
Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu 
C8/10, spełniającego wymagania PN-EN 206-1 lub zagęszczonego żwiru spełniającego 
wymagania BN-66/6774-01.  
Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 
antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta 
mocująca. 
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno 
przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie 
fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. 
 
Słupy 
Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty 
prefabrykowane. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa 
niż 0,001 wysokości słupa. 
Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego 
braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona 
niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 
Po ustawieniu słupy oświetleniowe należy oznaczyć kolorem zielonym pasek szerokości 
5 cm oraz nanieść numerację słupa zgodną ze schematem ideowym, gdzie pierwsza 
cyfra oznacza numer obwodu natomiast druga cyfra oznacza numer słupa. 
 
Wysięgniki 
Wysięgniki mocować w sposób trwały.  
 
Oprawy 
Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. 
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 
(sprawdzenie zaświecenia się lampy). 
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i 
wysięgników. Oprawy należy montować na wysięgnikach w sposób wskazany przez 
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w 
położenie pracy. 
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia 
pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 
 
Kable 
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. 
Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. 
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być 
mniejsza niż 0oC. 
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Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 
Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,6 m z dokładnością ± 5 
cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a 
następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. 
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 
cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. 
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy 
układać w przepustach kablowych wykonanych z rur AROT DVK o średnicy 75mm. 
Przepusty powinny 
być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich 
zamuleniem. 
Na kabel ułożony w ziemi na całej swej długości nałożyć oznaczniki identyfikacyjne co 10 
m. 
Szczegóły wykonania linii kablowej (zapasy, podsypka, folia, oznaczniki) należy wykonać 
zgodnie 
z PN-76/E-05125. Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji 
poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy 
czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MΩ/m. 
Zbliżenia i odległości od innych instalacji powinny być zgodne z normą N-SEP-E-004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
 
Ochrona przeciwporażeniowa  
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej wykonać 
jako szybkie wyłączenie zasilania w czasie poniżej 4 sek. (układ sieci TN-C). Wykonanie 
ochrony zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 oraz rozporządzeniem Ministra Przemysłu z 
dnia 08.10.1990r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Należy 
wykonać uziomy szpilkowe z wykorzystaniem zestawu uziemiającego typu GALMAR lub 
podobnego. 
 
Przepusty 
Przepusty kablowe przy skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnymi i pod wjazdami do 
posesji oraz traktami jezdnymi należy wykonać z rur typu AROT DVK o średnicy 
wewnętrznej 75mm. Przepusty ułożyć należy w miejscach wskazanych w dokumentacji 
projektowej oraz tam gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. Głębokość 
umieszczania przepustów kablowych powinna wynosić 80 cm. Miejsca wprowadzenia 
kabli do rur powinny być uszczelnione przed uniemożliwieniem przedostania się do ich 
wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 
 
Monitoring 
Montaż kamer i osprzętu do słupa wykonać w sposób stabilny. Kamera i osprzęt nie 
mogą zmieniać swojego położenia przy podmuchach wiatru. Kamery mocować do 
adaptera i następnie za pomocą uchwytu do słupa. Sygnał doprowadzić do budynku 
szkoły w miejsce uzgodnione z Użytkownikiem.  
 

6. Kontrola jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w normach.  
Wykopy  
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z 
dokumentacją projektową. Po zasypaniu fundamentów słupów i kabli należy sprawdzić 
wskaźnik zagęszczenia gruntu wg odpowiedniego ww. punktu oraz sprawdzić sposób 
usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 
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Fundamenty 
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 
zewnętrznego oraz wytrzymałości. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w 
planie i rzędne posadowienia. 

 
Uziemienia 
Wartość uziemień zgodnie z podaną wartością w dokumentacji.  

 
Latarnie 
Elementy latarń powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Latarnie oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

 dokładności ustawienia pionowego słupów, 

 prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 

 jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowej oraz na 

zaciskach oprawy, 

 jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw, 

 stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

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

 głębokości zakopania kabla, 

 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

 odległości folii ochronnej od kabla, 

 rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 
rezystancji 
i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy 
sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 
 
Ochrona przeciwporażeniowa  
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane 
wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w obowiązujących przepisach. 
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych 
(dla sieci TN-C) lub rezystancję uziemienia roboczego (dla sieci TT) dla stwierdzenia 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 
przeciwporażeniowej. 
 
Natężenie oświetlenia 
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy 
przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy 
wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i 
jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie 
należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach 
atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.).  
Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy 
każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. 
Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza 
wyposażonego 
w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie 
umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 
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Monitoring 
Podgląd kamer i nagrywanie sygnału zgodnie z wymogami Użytkownika. Kontroli 
podlega jakość i płynność nagrywania; stabilność mocowania kamer i osprzętu do słupa; 
ustawienie parametrów kamer i miejsca ich skierowania/trasy podążania.  
 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi elementami robót. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 
zostaną przez Inżyniera odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest m (metr), a dla latarń i ich elementów jest szt. 
(sztuka). 
 

8. Odbiór robót 

Celem obioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ilości i jakości. Wykonawca powinien przedstawić wszystkie 
zaświadczenia o jakości materiałów, poprawności zainstalowanych urządzeń, 
poprawności ich działania oraz wyniki pomiarów i badań. 
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. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykopy pod fundamenty i kable, 

 montaż fundamentów, 

 ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 

 wykonanie przepustów kablowych, 

 wykonanie uziomów szpilkowych. 

Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony 

przeciwporażeniowej, 

 protokół przyłączenia do sieci energetycznej, 

 inne niezbędne dokumenty 

 

9. Podstawa płatności 

Płatność zgodnie z umową między inwestorem a wykonawcą oraz odbiorem protokołu 
końcowego potwierdzonym przez komisję odbioru. 
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni i innych elementów obejmuje odpowiednio, jeżeli 
występuje: 

 wyznaczenie robót w terenie, 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 wykopy pod fundamenty lub kable, 

 montaż fundamentów, 

 zasypanie fundamentów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie 

nadmiaru gruntu, 
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 montaż masztów, słupów, opraw, szafy oświetleniowej i instalacji 

przeciwporażeniowej, 

 układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną, 

 podłączenie zasilania, 

 sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

 konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu, 

Dla monitoringu montaż kompletu punktu kamerowego; dostarczenie sygnału do 
budynku szkoły, podłączenie i oprogramowanie rejestratora. 
 

10. Przepisy związane 

 
1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 
2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 

ogólnych charakterystyk. 
3. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
4. PN–IEC 60364–4–443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 
łączeniowymi. 

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

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

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

8. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów. 

9. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

10. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

11. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego. 

12. PN-IEC 13201 Oświetlenie drogowe- wymagania ogólne. 
13. PN-EN 40-1:2002 (U) Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje. 
14. PN-EN 40-2:2002 (U) Słupy oświetleniowe. Część 2: Wymiary i tolerancje. 
15. PN-EN 40-3-1:2004 Słupy oświetleniowe. Część 3-1: Projektowanie i weryfikacja. 

Specyfikacja obciążeń charakterystycznych. 
16. PN-EN 40-3-2:2004 Słupy oświetleniowe. Część 3-2: Projektowanie i weryfikacja za 

pomocą badań. 
17. PN-EN 40-3-3:2004 Słupy oświetleniowe. Część 3-3: Projektowanie i weryfikacja. 

Weryfikacja za pomocą obliczeń. 
18. PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. 

Wymagania. 
19. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań 

przy odbiorze. 
20. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
21. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych. 
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22. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
23. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania. 
24. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
25. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

26. BN-80/6112-28 Kit miniowy. 
27. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 

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

odbiorze. 
29. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 

690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej 

(Dz. U. nr 89 z 1990 r. poz. 473), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 

2003 r. poz. 1126) 

 

 

 

 

 


