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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.00.00 
 Wymagania ogólne 

 
 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w celu realizacji zadania : 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi. 
1.2    Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3    Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi. 
1.3.1. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

Dział 
Kod CPV 

Nr 
specyfikacji 

Nazwa specyfikacji Grupa 

Klasa 

Dział 45 45000000-7 ST.00.00  

Grupa 45.1    

Klasa 45.11 45111100-9 ST.01.01 Roboty w zakresie burzenia 

Klasa 45.11 45111200-0 ST.01.02 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne  

Klasa 45.11 45112710-5 ST.01.03 Roboty w zakresie kształtowania terenów 

zielonych 

Klasa 45.11 45112720-8 ST.01.04 
Roboty w zakresie kształtowania terenów 

sportowych i rekreacyjnych                        
(nawierzchnia poliuretanowa) 

Grupa 45.2    

Klasa 45.21 45212221-1 ST.02.01 

 

Roboty budowlane związane z obiektami na 
terenach sportowych (obrzeża) 

Klasa 45.22 45223800-4 ST.02.02 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

Klasa 45.23 45233000-9 ST.02.03 
Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
(podbudowa z kruszyw) 

Klasa 45.23 45233250-6 ST.02.04 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

Klasa 45.26 45262300-4 ST.02.05 Betonowanie 
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Grupa 45.3    

Klasa 45.31 45310000-3 ST.03.01 

 

Roboty instalacyjne elektrycznej 

Klasa 45.34 45342000-6 ST.03.02 

 

Wznoszenie ogrodzeń 

 
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, 
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. 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 użytkową. 
1.4.4. obiekcie małej architektury- należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
1.4.5. 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. 
1.4.6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.8. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
1.4.9. 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. 
1.4.10. terenie budowy- należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.11. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
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prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
1.4.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
1.4.13. 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. 
1.4.14. dokumentacji powykonawczej- należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.15. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
1.4.17. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
1.4.18. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 
1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.20. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za 
określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.21. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.22. 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. 
1.4.23. 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 prowadzona budowę. 
1.4.24. rejestrze obmiarów- należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.25. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z ocena 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.26. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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1.4.27. odpowiedniej zgodności- należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.29. projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.30. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.32. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.33. 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 pózn. zm.). 
1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równie_ przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
1.4.35. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie_ składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.37. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
standardy europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
1.4.38. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa sie ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 
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się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 
2004 r. 
1.4.41. Zarządzającym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w 
zakresie określonym wydzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
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 graficzna, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentacje projektowa: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuję 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. 
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. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowna. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, _e 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 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
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. . 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębię terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji, opisie 
przedmiotu zamówienia i przedmiarze służą określeniu pożądanego standardu wykonania 
i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla danych rozwiązań. 
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3. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia, jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
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, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy. 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. 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. 
5.2.4. 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 dokumentacja projektowa, ST. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 



PW „IKAR” – IWONA KARACZKO ul. Pomorska 290/292, 92-013 ŁÓDŹ 

10 

 

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 Normą lub aprobatą 
techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
6.3. 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 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
. [2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
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d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 
protokoły odbiorów częściowych, 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót”. 
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9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 
 
10. Przepisy związane 
 
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z późniejszymi  
zmianami) – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z późn. 
zmianami) 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)  
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) 
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst 
jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z późno zmianami) 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.). 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).  
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 
r.). 
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz.1138  
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728) 
Rop.. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690, 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.01.01 
 

Przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe. 
KOD CPV 45111100-9 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych związanych z realizacją projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek występujących na obiekcie  
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji 
przedmiarze  i opisie przedmiotu zamówienia 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST. 
 
2. Materiały  
 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt  
 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4. Transport  
 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki. 
5.2. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.  
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz i deski uzyskane z rozbiórki 
składować w wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji.  
 
6. Kontrola jakości robót  
 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
 
7. Obmiar robót  
 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Przy odbiorze podlegają sprawdzeniu: 
- zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową, 
- uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki, 
- kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
9. Podstawa płatności  
 
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 

9. 
 
 
10. Uwagi szczegółowe  
 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ST.01.02 
 

       Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę       
i roboty ziemne  

KOD CPV 45111200-0 
 

  
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych związanych z realizacją zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych 
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do 
specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 
„Wymagania ogólne” 
 
2. Materiały. 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST.00.00 „Wymagania ogólne”. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w 
stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 
2.1. Materiały stosowane na zabezpieczenia w robotach ziemnych: 
- do wykonywania zabezpieczeń przy robotach ziemnych stosuje się drewno iglaste okrągłe 
lub tarte albo odpowiednie elementy stalowe, 
 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Do wykonania robót ziemnych należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inwestora. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inwestora. Transport rzeczny i samochodami samowyładowczymi. 
 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykopu należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót powinny 
być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustalę instytucji 
uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego, w rejonie istniejącego uzbrojenia 
podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. 
Ziemie z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypka wykopów) 
należy składować wzdłuż_ wykopu lub na składowiskach tymczasowych. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę. 
Zagęszczanie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące 
wartości wskaźnika zagęszczenia (Js) 0,97 - 1,0. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST.00.00 „Wymagania 
ogólne” 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 
 
7. Obmiar robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
Jednostka obmiaru jest m3: 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 
częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót w oparciu o wyniki 
pomiarów i badan. 
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10.Przepisy związane 
 
Normy 
PN-M-42250:1998 
Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja. 
PN-86/M-47251 
Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i metody badan 
PN-68/B-06250  
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480  
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-BN-04481 
Gruntu budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-D-95017  
Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania badania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.01.03 
 

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
KOD CPV 45112710-5 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie kształtowania terenów zielonych związanych z realizacją projektu: 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie  
1.3.Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu kształtowanie terenów zielonych 
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest  w załączonym do 
specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 
„Wymagania ogólne” 
 

2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00.00 
„Wymagania ogólne” 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
2.2.1. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
Ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 
w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. 
Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
2.2.2. Materiał roślinny sadzeniowy i nasiona – określony w Opisie przedmiotu zamówienia 
2.2.3. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem 
w czasie transportu i przechowywania. 
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3. Sprzęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
4. Transport 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej 
lub korzeni i pędów. 
Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub znajdować się w 
pojemnikach. 
Krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Krzewy po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. 
Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie 
suszy podlewać. 
 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”- pkt. 6. 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót 
5.2.1. Trawniki 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu 
rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok.2 
do 3 cm). 
Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 
cm nad terenem. 
Teren powinien być wyrównany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna być rozścielona 
równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie 
wyrównana. 
Przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -
kolczatką lub zagrabić. 
Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, 
najpóźniej do połowy września. 
Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2. Na 
skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. 
Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 
Mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa. 
Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
- Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 
cm, 
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- Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwszą połowę października), 
- Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od 
gatunku wysianej trawy, 
- Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Środki chwastobójcze o 
efektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika. 
Napowietrzanie trawników zapobiega pojawieniu się mchu. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 
6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości 
6.2.1.    Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy . 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
-  prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. - "łysin"), 
-  obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
. 

 
7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  
Szczególne zasady obmiaru 
Podstawą płatności jest ilość w m2 dla trawników. 
 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
8.2. Szczególne zasady odbioru robót 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania wg pkt, 6 dały pozytywne wyniki. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
10. Przepisy związane 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót w oparciu o normy: 
PN-G-98011 - Torf rolniczy 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.01.04 
 

Roboty budowlane związane z obiektami na terenach 
sportowych (nawierzchnia poliuretanowa) 

 

KOD CPV 45112720-8 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni sportowej poliuretanowej i 
nawierzchni z trawy syntetycznej związanych z realizacją zadania: Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej i nawierzchni z trawy syntetycznej 
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do 
specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne”pkt 1.4. 
Poliuretan – nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metodą natrysku 
lub w postaci prefabrykowanych mat 
Trawa syntetyczna - Włókna syntetyczne wetkane w osnowę systemową, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.  MATERlAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2.  Charakterystyka nawierzchni 
2.2.1 Nawierzchnie poliuretanowe 
1) dla boiska wielofunkcyjnego  
Podbudowa elastyczna  w postaci mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego 
połączonego lepiszczem poliuretanowym grubości 35mm. Nie dopuszcza się stosowania 
maty prefabrykowanej 
Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubości 15mm (8 mm+7 mm)        
-warstwa wierzchnia (przepuszczalna) – użytkowa: mieszanina lepiszcza poliuretanowego i 
granulatu EPDM (min. 7mm) 
-warstwa podkładowa – mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu SBR (min. 8mm) 
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Granulat EPDM musi być z pierwotnej produkcji , barwiony w masie. 
2) dla bieżni i rozbiegu skoczni w dal 
Podbudowa elastyczna  w postaci mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego 
połączonego lepiszczem poliuretanowym grubości 35mm. Nie dopuszcza się stosowania 
maty prefabrykowanej 
Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubości 13mm (11 mm+ 2 
mm)        - warstwa pośrednia elastyczna (mieszanina granulatu gumowego zespojonego 
lepiszczem) grubość ok. 11 mm 
- warstwa zewnętrzna użytkowa (system natryskowy PU z domieszką granulatu EPDM), 
grubość ok. 2 mm 
Granulat EPDM musi być z pierwotnej produkcji , barwiony w masie. 
2.2.2 Nawierzchnia s trawy syntetycznej 
Zaprojektowano boisko do piłki nożnej z systemem nawierzchni syntetycznej, w skład 
którego wchodzi:  

1. Podkład elastyczny, typu e-layer , układany metodą in-situ na boisku. Nie dopuszcza 
się stosowania maty prefabrykowanej, 

2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska, 
3. Wypełnienie trawy syntetycznej : piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z 

produkcji pierwotnej w kolorze czarnym (w ilości zgodnej z badaniem 
specjalistycznego laboratorium np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) 

Podkład elastyczny, typu  e-layer wykonany metodą in-situ powinien posiadać minimalne 
parametry : 

1. Grubość –  35 mm 
2. Redukcja siły – min. 60% 
3. Odkształcenie – max. 6,5 mm 

Trawa Syntetyczna powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej i posiadać 
następujące parametry : 

1. Skład włókna  –100% polietylen (PE),  
2. Rodzaj i przekrój włókna – włókno monofilowe (100%) z symetrycznie wtopionym 

rdzeniem wzmacniającym lub włókna monofilowe (100%) o przekroju rombu 
(diamentu) 

3. Wysokość włókna ponad matę : 45 mm 
4. Grubość włókna – min. 300 µm 
5. Ciężar włókna (dtex) – min. 12 500 
6. Ilość pęczków na m2 – min. 11 000  
7. Ilość włókien na m2 – min. 120 000  
8. Kolor – zielony 
9. Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy – min. 40 N 
10. Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2400 g 

Wypełnienie sztucznej trawy – piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z produkcji 
pierwotnej w kolorze czarnym (w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego laboratorium 
np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport). 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  
Roboty należy wykonać przy pomocy sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta materiału. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2.Roboty montażowe 
Roboty wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu nawierzchni 
poliuretanowej i wybranego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej. 
5.3 Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowych. 
Dla nawierzchni poliuretanowej - dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań 
podanych w pkt 2.2.1 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2 Wymagane dokumenty dla nawierzchni poliuretanowej 
1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014 lub aprobata techniczna 
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. 
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej 
nawierzchni lub dokument równoważny. 
2. Karta techniczna dla oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta 
3. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni 
6.3 Wymagane dokumenty dla nawierzchni z trawy syntetycznej 
1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-2014 lub aprobata techniczna 
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. 
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej 
nawierzchni lub dokument równoważny. 
2. Karta techniczna dla oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta 
3. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy): 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Roboty związane z wykonaniem nawierzchni należą do robót ulegających zakryciu. Zasady 
ich odbioru są określone w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 
8.3.  Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość, a tam, gdzie będzie użytkowana w obuwiu 
z kolcami powinna wynosić min. 13 mm . 
Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 
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Nawierzchnia bieżni musi być przetestowana in situ i być potwierdzona zgodność jej 
właściwości ze specyfikacją właściwości nawierzchni poliuretanowej i specyfikacją 
właściwości nawierzchni z trawy syntetycznej.  

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania l m2 warstwy nawierzchni obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem  
- dostarczenie materiałów, 
- dostarczenie przygotowanych materiałów 
 - rozłożenie i zagęszczenie nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy. 
PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych-Specyfikacja. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.02.01 
 

       Roboty budowlane związane z obiektami na terenach 
sportowych  (obrzeża betonowe) 

KOD CPV 45212221-1 
 

 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące ułożenia 
obrzeży betonowych boiska będącej realizacją zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności ułożenia obrzeży 
betonowych boisk  
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do 
specyfikacji przedmiarze  i opisie przedmiotu zamówienia 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
1.4. 
Obrzeża betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub  
dwustronnie  powierzchnię  boiska od pozostałych powierzchni. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny   za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo 
wszelkich  czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

 
2.MATERIAŁY 
 

2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 
881); 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 
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Rodzaj wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka, [m] 

Gatunek 1 

L ± 8 

b, h ± 3 

 

2.2.Obrzeża betonowe 
2.2.1.Wymiary betonowych obrzeży trawnikowych 
Przewidziano  zastosowanie  obrzeży  betonowych  o  wymiarach  100x30x8cm  w 
kolorze  zielonym,  powinny spełniać wymagania BN-80/6775-03/04 oraz PN-EN 
1340:2004. 
2.2.2.Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
podano w tablicy 2.  

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne  wady  oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów  nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad i 

uszkodzeń 

Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi  w mm 2 

 
 
 

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i 
naroży 

Ograniczające powierzchnie 

górne (ścieralne) 

 
Niedopuszczalne 

Ograniczające pozostałe 

powierzchnie 

- liczba, max 

- długość [mm], max 

- głębokość [mm], max 

 

 

2 
20 

6 

 

2.2.4.Składowanie 
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  układać  z  zastosowaniem  podkładek  i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 
długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
2.3. Ława betonowa z oporem 
Ława betonowa pod obrzeża oraz opór wykonane będą z betonu klasy B15 (C12/15), 
odpowiadającemu normie PN-EN 206-1 "Beton zwykły".  
2.4.Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy C 20/25 lub C 
25/30. 
2.5. Piasek na podsypkę piaskową - powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139 
"Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych". 
2.6. Podsypka cementowo - piaskowa 
Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4. 
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2.7. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między  obrzeżami: 
- cement klasy 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002, 
- piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 

13139, 
- woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

 
3.SPRZĘT 
 
Montaż elementów ręcznie. 
Roboty można wykonać  przy użyciu dowolnego  sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  punkt 3. 

 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

4.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt .4 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. 
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu 
budowy. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wykonawca  robót  będący  posiadaczem  odpadów  (wytwórca)  zobowiązany  jest 
posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich 
transport  (Ustawa  z  dnia   27.04.2001  o  odpadach  -Dz.  U.  nr  62  poz.  628  z 
późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie  i  spełniać  wymagania  techniczne  w zakresie BHP  oraz przepisów  o ruchu 
drogowym. 
Transport obrzeży betonowych powinien odbywać się w liczbie sztuk 
nieprzekraczających  obciążenia  zastosowanego  środka  transportu.  Przewożone 
elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt  
5.2. Wykonanie betonowej ławy z oporem. 
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B10 (C12/15), we wcześniej przygotowanym 
korycie gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. 
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim 
jego zagęszczeniu.  
5.3. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krawężniki i obrzeża.  
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo - piaskową,  
celem prawidłowego osadzenia krawężników. Podsypkę cementowo - piaskową wykonać 
należy w proporcji 1:4  
Podsypkę cementowo - piaskową grubości 5 cm pod krawężniki i obrzeża wykonać należy 
ręcznie. 
5.4. Wbudowanie krawężników i obrzeży betonowych 
Roboty związane z wbudowaniem krawężników, oporników i obrzeży winny być wykonywane 
w okresie od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 
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stopni Celsjusza. Roboty związane z ustawieniem krawężników, oporników i obrzeży należy 
wykonać ręcznie. Przy wbudowywaniu należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy ich 
przebiegu oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z dokumentacją techniczną.  
5.5. Wypełnienie spoin między krawężnikami, opornikami i obrzeżami  
Spoiny między krawężnikami, opornikami i obrzeżami po oczyszczeniu należy wypełnić 
zaprawą cementowo-piaskową, przy użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku.  

 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  uzyskać  od  producentów 
zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 
materiałów. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) 
dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 
-obrzeża betonowe 
6.3.Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta   powinny  być  sprawdzone  w  zakresie  powierzchni  wyrobu  i  jego 
wymiarów. 

 
7.PRZEDMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 
Jednostką przedmiarową wykonanego urządzenia jest szt. 
Jednostką przedmiarową wbudowanych obrzeży jest mb wykonanego krawężnika 
zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarami w terenie. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 8. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót 
poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym 
terminie. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady 
Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 9. 
9.2 Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb obrzeża  
Cena jednostkowa obejmuje: 
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
-oznakowanie robót; 
-wyznaczenie zarysu wykopu; 
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez 
Inspektora Nadzoru; 
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-wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; 
-oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 
10.1. Normy 
PN-B-06050 
PN-EN 206-1:2003 

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
Beton. Część I: Wymagania, Właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
PN-EN 1008-1 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 
1340:2004/AC:2007 

Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

ST.02.02 
 

Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
KOD CPV 45223800-4 

 

 
1.WSTĘP 
 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji 
związanych z realizacją zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 
nr 58 w Łodzi. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji. 
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do 
specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2.MATERIAŁY 
 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne   z 
wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 
881); 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 
166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne 
wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 2. Wyposażenie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
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3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3; Do 
układania nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu. 
Montaż elementów ręcznie. 
Roboty można wykonać  przy użyciu dowolnego  sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca  robót  będący  posiadaczem  odpadów  (wytwórca)  zobowiązany  jest 
posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich 
transport  (Ustawa  z  dnia  27.04.2001  r.  o  odpadach  -Dz.  U.  nr  62  poz.  628  z 
późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie  i  spełniać  wymagania  techniczne  w zakresie BHP  oraz przepisów  o ruchu 
drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5.  
5.2 2 Montaż zgodnie z instrukcjami producentów. 
5.3  Regulamin użytkowania 
Na terenie  należy  umieścić  tablicę  z  regulaminem  użytkowania urządzeń. 
Sporządzenie regulaminu należy do inwestora. 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  uzyskać  od  producentów 
zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 
materiałów. 
6.3.Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta   powinny  być  sprawdzone  w  zakresie  powierzchni  wyrobu  i  jego 
wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
dostarczonych przez producenta. 
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Lp. 

 
Rodzaj badania 

 
Liczba badań 

 
Opis badań 

Ocena 
wyników 
badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

Od 5 do 10 
badań z 

wybranych 
losowo 

Powierzchnię zbadać 
niuzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad 

użyć dostępnych narzędzi (np. 

Wyniki powinny 
być zgodne z 
wymaganiami 

  elementów w 
każdej 

dostarczanej 
partii wyrobów 

liczącej do 1000 

liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów, itp.) 

 

 
2 

 

Sprawdzenie 
wymiarów 

Przeprowadzić uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi lub 

sprawdzianami 
 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce 
zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 

 
7.PRZEDMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2.Zasady przedmiarowania 

 Jednostką przedmiarową wykonanego urządzenia jest szt. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót 
poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym 
terminie. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne zasady 
Ogólne  zasady dotyczące  warunków  płatności  podane  są w ST.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 9. 
Podstawę płatności stanowi cena monrażu 1 szt. urządzenia. 
9.2.Cena jednostki przedmiarowej urządzenia małej architektury 
Cena wykonania 1 sztuki urządzenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
-  dostarczenie  na  miejsce  wbudowania  elementów  konstrukcji  urządzenia  oraz 
materiałów pomocniczych; 
- ustawienie urządzenia w sposób zapewniający stabilność; 
- uporządkowanie terenu; 
-  przeprowadzenie  badań  i  pomiarów  kontrolnych  wymaganych  w  specyfikacji 
technicznej; 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy i Rozporządzenia 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-H-97051  Ochrona  przed  korozją.  Przygotowanie  powierzchni  stali,  staliwa  i 
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
PN-H-97053  Ochrona  przed  korozją.  Malowanie  konstrukcji  stalowych.  Ogólne 
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wytyczne 
PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania PN-
M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia PN-M-
80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
PN-M-82054  Śruby,  wkręty  i  nakrętki  stalowe  ogólnego  przeznaczenia.  Ogólne 
wymagania i badania 
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych  przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie  skorodowania i stopnie  przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylen 
BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe (lub odpowiadające im normy 
EN) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ST.02.03 
 

       Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 
oraz wykonywania nawierzchni 

(Podbudowa z kruszyw) 
KOD CPV 45233000-9 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie w ramach realizacji zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 58 w Łodzi. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudowy z piasku i  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i 
obejmują: 

- zagęszczona podsypka z piasku kopanego o gr. 20 cm 
- zagęszczona warstwa z kruszywa kamiennego o frakcjach 4-31.4 mm o gr. ok.15cm 
- zagęszczona warstwa z kruszywa kamiennego o frakcjach 0,075-4 mm o gr. ok. 5cm  

Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do 
specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 1.4: 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 2. 
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2.2 Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
jest kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni 
narzutowych i otoczaków.  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3 Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 [2] powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 
 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
  
   Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 
Kruszywo łamane 

na podbudowę 
zasadniczą 

Kruszywo 
łamane na 
podbudowę 
pomocniczą 

Badania wg 

1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, %(m/m)  
od 2 do 10 

 
od 2 do 12 

 
PN-EN 933-1 

2. Zawartość nadziarna, %(m/m), nie więcej niż 5 10 PN-EN 933-1 

3. Zawartość ziaren nieforemnych, %(m/m), nie więcej 
niż; 

 
35 

 
40 

PN-EN 933-4 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż: 

 
1 

 
1 

 
PN-B-04481 

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

 
od 30 do 70 

 
od 30 do 70 

 
PN-64/8931-01 

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles:   PN-EN 1097-2 
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a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, 
nie więcej niż; 

b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w 
stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż: 

 
35 
 
 

30 

 
50 

 
 

35 

7. Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż: 3 5 PN-EN 1097-6 

8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, %(m/m),  nie więcej niż: 

 
5 

 
10 

 
PN-EN 1367-1 

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż: 

 
1 

 
1 

 
PN-EN 1744-1 

10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu Is 1,00 dla KR1 do KR2, 

b) przy zagęszczeniu Is 1,03 dla KR3 do KR6  

 
 

80 
120 

 
 

60 
 

 
 

PN-S-06102 

 
2.3.3. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-EN 1008-1 [11]. 
 
3. Sprzęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 

miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 
4.Transport 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 
5.  Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z ST i 
według zaleceń Inżyniera. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej wg receptury 
przygotowanej przez Wykonawcę na podstawie badań laboratoryjnych i zaakceptowanej 
przez Inżyniera, należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu wynosiła 15cm. 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Bezpośrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia 
przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami 
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Zagęszczanie powinno postępować stopniowo 
od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do górnej 
krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub 
zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnianie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W 
miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami 
płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie 
zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. 
Zagęszczenie należy prowadzić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie 
mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [15] powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. 
5.5. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”   pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 
2.3 niniejszej ST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

    Częstotliwość badań 

  
Lp. 

  
Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 

jedno badanie (m
2
) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m
2
 

4 
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, 
pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +1% -2%. 
Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5 [4]. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego 
od 1,00 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II). 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 [15]. W przypadku gdy 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu 
na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych, według Instrukcji badań podłoża gruntowego Część II i nie rzadziej niż 
raz na 1000 m2 lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 
2,2 dla każdej warstwy podbudowy. 
 6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inżyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie 
ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*
)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 400 m

2
 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m

2
 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

  
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -
5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji 
Projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
BN-68/8931-04 [14].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej, 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową,  z tolerancją  0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać -1cm, +0cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż  5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

 dla podbudowy pomocniczej +10 %; -15%. 

 dla podbudowy zasadniczej 10 %; 
6.4.8. Nośność podbudowy 
 moduł odkształcenia wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 

mostowych .Część 2”powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
 
   Tablica 4. Cechy podbudowy 

Lp. 
Podbudowa z kruszywa 
o wskaźniku Wnoś nie 

mniejszym niż % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia Is 
nie mniejszy niż; 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 
30 cm MPa 

od pierwszego obciążenia E1 od drugiego obciążenia E2 

1 60 1,00 60 120 

2 80 1,00 80 140 

3 120 1,03 100 180 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
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warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
 
8.  Odbiór robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, 
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie mieszanki, 
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
10.  Przepisy związane 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  3. PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
  4. PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  5. PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  6. PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
  7. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
  8. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
 9. PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 
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Los Angeles 
10. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
11. PN-EN1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie 
12. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.02.04 
 

       Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
KOD CPV 45233250-6 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej związanych z 
realizacją projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest  w załączonym do 
specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać: 
- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
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W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy. 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN- B-06250 [2] i 
wynosić nie więcej niż 5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
2.3.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 
[3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
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3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w 
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.2. Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7]. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, 
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym 
korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 
skutkami przemarzania. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, może stanowić: 
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp^ 
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki 
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z 
dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 
5.5. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
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Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddana do ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”   
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek 
ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi ST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 
niniejszej ST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 
5.6 niniejszej ST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
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68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
6.5. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
6.5.1. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
6.5.2. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.5.3. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 
cm. 
6.6. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone 
nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety 
lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej lub płyt chodnikowych 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-04111     Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250     Beton zwykły 
PN-B-06712    Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
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PN-B-19701      Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena 
zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki 

i obrzeża 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST.02.05 

       Betonowanie 
KOD CPV 45262300-4  

 

1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  żelbetowych i 
betonowych związanych z realizacją zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 58 w Łodzi. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania . 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacja 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu elementów 
żelbetowych i betonowych. 
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest  w załączonym do 
specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia  
1.4. Określenia podstawowe 
Beton zwykły - beton o gęstości 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 
stanie suchym 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotna wartość ciśnienia 
wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze oznacza wymagana liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni_ 
2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B 30, C20/25) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i ST. 
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2.Materiały 
 
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów 
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników 
odpowiadających odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiadać warunkom zgodnym 
z ST „Roboty zbrojarskie". 
Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spełnić wymogi zawarte 
w dokumentacji projektowej 
2.2.Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.2.1. Cement-wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 
klasy: 
dla betonu klasy B 25 - klasy 32,5 NA 
dla betonu klasy B 30, B 35, B 40 - klasy 42,5 NA 
dla betonu klasy B 45 i większej - klasy 52,5 NA 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz 
z wynikami badan z uwzględnieniem wymagań. Cement pochodzący z każdej dostawy musi 
być poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996. PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196-
6:1997. 
2.2.2. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
-napowietrzającym, 
-uplastyczniającym, 
-przyspieszającym lub opóźniającym. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
-napowietrzająco - uplastyczniających, 
-przyspieszająco-uplastyczniających. 
2.2.3. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa musza być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym 
podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa 
pochodzącego z rożnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy 
dla całej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badana 
przez ściskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40 W kruszywie 
grubym zawartość podziarna nie powinna przekroczyć 5% a nadziarna 10%. 
2.2.4. Woda zarobowa - wymagania i badania 
Jeżeli wodę do betony przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badan. 
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie 
powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. 
W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy 
stwierdzić, że woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych. 
Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B-32250)  
Barwa - powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej 
Zapach-  woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 
2.2.5. Mieszanka betonowa 
Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie 
odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki 
betonowej 
winna być przechowywana przez wykonawcę, robót i dołączona do dokumentacji 
powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej 
recepturze powinny być odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W 
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okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy 
prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. 
2.3. Charakterystyka i rodzaje betonu 
Do wykonana konstrukcji stosuje się beton zwykły klas: B15, B20, B30, B37, B45, B50, B55, 
B60. 
2.3.1. Beton 
Beton do konstrukcji żelbetowych musi spełniać wymagania zestawione poniżej: 
nasiąkliwość - do 4% - badanie wg PN-B-06250, 
mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 150) - badanie wg PN-B-06250, 
wodoszczelność - większa od 0,8 MPa (W 8), 
wskaźnik wodno-cementowy - w/c - ma być mniejsza od 0,5 
2.3.2. Składowanie materiałów 
Składowanie zbrojenia wg warunków podanych w ST „Roboty zbrojeniowe". Mieszanka 
betonowa powinna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej 
wytwórni. 
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych 
w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 
2.3.3. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o 
jakości betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane 
dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano dana 
partie betonu. 
 
3.Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inwestora. 
 
4.Transport 
 
Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inwestora. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 min - przy temperaturze + 150C 
70 min - przy temperaturze + 200C 
30 min - przy temperaturze + 300 C 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania Robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
5.2.Przygotowanie betonowania 
Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę 
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szczegółowy program i dokumentacje technologiczna (zaakceptowana przez Inwestora) 
obejmująca: 
wybór składników betonu, 
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
sposób transportu mieszanki betonowej, 
kolejność i sposób betonowania, 
wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach. 
sposób pielęgnacji betonu, 
warunki rozformowania konstrukcji, 
zestawienie koniecznych badan. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inwestora 
prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
-prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
-prawidłowość wykonania zbrojenia, 
-zgodność rzędnych z projektem, 
Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B-06251. 
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 
brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem 
uniemożliwiającym przywarcie do deskowania. 
5.3.Betonowanie 
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna 
być większa ni_ 1,5m a o konsystencji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy 
obserwować 
deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy 
betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy 
zabezpieczyć mieszankę przed woda opadowa. Przebieg układania mieszanki betonowej w 
deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót Po zakończeniu betonowania należy 
zapewnić właściwą pielęgnacje betonu. 
5.4.Osadzanie elementów kotwiących 
Osadzanie w betonie elementów kotwiących i marek dla konstrukcji stalowej i elementów 
wyposażenia budynku musi odbywać się pod ścisłym nadzorem geodezyjnym w celu 
wyeliminowania jakichkolwiek odchyłek. 
5.5.Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych ni_ plus 5 C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton o wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 
konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 
5C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 
200C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki 
nie powinna być wyższa niż 350C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - należy przed 
rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną 
zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w 
temperaturach dodatnich. Jako temperatura obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego 
procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej + 100C, a średnią dobową 
temperaturę + 50C należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną 
w deskowaniu trzeba chronić przed utrata ciepła. 
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Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, to w 
dokumentacji technicznej należy określić właściwą organizacje i technologie wykonania tych 
robót. W razie konieczności należy ustalić z projektantem wymagania dotyczące prowadzenia 
prac przy temperaturach granicznych.: do + 50C, do-3, poniżej -3 do-10 oraz poniżej -10 do -
150C. 
Wymagania te musza zabezpieczyć uzyskanie przez beton pełnej wymaganej 
mrozoodporności. Pod tym pojęciem - w przypadku betonu narażonego na działanie 
czynników atmosferycznych – należy rozumieć osiągniecie wytrzymałości na ściskanie : 5 
MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z 
dodatkami, 10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. 
Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej -150C na wolnym powietrzu. 
5.6.Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniom. Przy temperaturze otoczenia wyższej ni_ +50C należy 
nie później ni_ po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). Przy temperaturze +150C, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 
3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Woda 
stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
5.7.Wykanczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
-wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, 
-pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
-równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 
rozdeskowaniu. 
 
. 6.Kontrola jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
6.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy 
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczna kontrole: 
-jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania, 
-dozowania składników mieszanki betonowej. 
-jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
-cech wytrzymałości betonu, 
-prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 
całkowitego obciążenia konstrukcji. 
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach 
pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza niż 
: 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partie betonu. 
6.2. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w Konstrukcje należy w trakcie 
betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie 
mniejszej niż: 
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1 próbka na 100 zarobów, 
1 próbka na 50 m3 betonu, 
3 próbki na dobę, 
6 próbek na partie betonu 
6.3. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych 
Podane poniżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i 
wykonanych z elementów prefabrykowanych. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od 
określonych w dokumentacji projektowej wynoszą: 
_ długość przęsła ± 2 cm 
_ oś podłużna w planie ±3 cm 
_ wymiary przekrojów dźwigarów ± 1 cm 
_ grubość płyty pomostu ±0,5 cm 
Tolerancja dla podpór: 
_ pochylenie ścian 0,5% wysokości, 
_ wymiary w planie ± 1 cm 
_ rzędne wierzchu podpory - 1 cm 
 
7.Obmiar robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiaru jest: 1 m3 
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość betonu wg dokumentacji projektowej. 
 
8.Odbiór robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
8.1.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacja projektowa i ST, 
-inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają dokumenty potwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. 
8.2.Odbiór końcowy konstrukcji 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie 
budowy, 

 dziennik budowy, 

 protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, 

 wyniki badan kontrolnych betonu, 

 protokóły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 
konstrukcji), 

 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 
budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, 
wymagane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

 
 
 

9. Podstawa płatności 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne".  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robot, w oparciu o wyniki 
pomiarów badan laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje: 
-wykonanie projektu mieszanki 
-przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej 
-transport mieszanki betonowej 
-wykonanie i rozebranie deskowania 
-układanie mieszanki betonowej i jej zagęszczanie 
-pielęgnacja betonu, 
-pomiary i badania wymagane w Specyfikacji 
9.2. Uwagi dodatkowe 
Przed przystąpieniem do realizacji projektu modernizacji w zakresie konstrukcyjnym 
Wykonawca 
powinien na swój koszt wykonać sprawdzające odkrywki konstrukcji w miejscach realizacji 
poszczególnych elementów konstrukcji w celu sprawdzenia poprawności przyjętych rozwiązań 
projektowych. Odkrywki te należy wykonać sukcesywnie w porozumieniu z projektantami 
konstrukcji we wskazanych przez nich miejscach i we wskazany przez nich sposób pod 
ciągłym nadzorem 
Inspektora Nadzoru. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-ENV-206-1 Beton właściwości , produkcja, układanie i kryteria zgodności* 
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, _żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
projektowanie. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły (zmiany: 1 -B/9/89 poz.78; 2-B/12/90 poz.95; 3-B/10/91 
poz.67**) 
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania 
PN-EN 992: 1999 Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o 
otwartej 
strukturze 
PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszvwowego o 
zwartej 
strukturze 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy 
zaprawa wzorcowa do badan. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu 
wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilości 
wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
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PN-B-06251 Roboty betonowe i _żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości i betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości 
PN-B-06/14/12 Kruszywa mineralne . Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziarn. 
Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 
gęstości ziaren i nasiąkliwości 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
PN-B 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych . 
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu straty 
przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji 
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badanie twardości. Oznaczenie twardości ogólnej powyżej 
0,337 
mval/dm3 metoda wersenianowa. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 
badania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.03.01 
 

Roboty instalacyjne elektryczne 
KOD CPV 45310000-3 

 

1. Wstęp. 

  

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji elektrycznych związanych z realizacją zadania : Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie  czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie  instalacji elektrycznych. 
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest  w załączonym do 
specyfikacji przedmiarze, kosztorysie nakładczym i opisie przedmiotu zamówienia. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Ogólne wymagania. 
Należy stosować wyroby posiadające aktualne certyfikaty  lub aprobaty techniczne wydane 
przez uprawnione Instytuty Badawcze. 
Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 
W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów należy przed 
ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez inżyniera ( dozór techniczny robót). 
Materiały nie spełniające wymagań nie mogą być stosowane. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom winny być usunięte z terenu budowy. 
Prace, gdzie zastosowano materiały  bez akceptacji Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 
Mogą one być nie przyjęte i nie opłacone. 
2.2 Przewody  elektroenergetyczne. 
Typ przewodów stosować zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją dokumentacji 
technicznej. Do wykonania instalacji elektrycznych stosować przewody  izolowane do 
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układania na stałe.  Przewody wielożyłowe przy układaniu wtynkowym stosować w wykonaniu 
płaskim. Żyły przewodów wielożyłowych muszą posiadać różne barwy izolacji. 
Sposób układania przewodów w instalacji musi być dostosowany do charakteru budynku oraz 
przeznaczenia pomieszczeń w celu ograniczenia wzajemnego wpływu instalacji elektrycznych  
i środowiska.    Przewody instalacyjne stosować  na napięcie znamionowe (750V). Stosować 
przewody z żyłami miedzianymi. 
 2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca winien zapewnić składowanie materiałów w sposób zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakości.   
Materiały  powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego 
celu, tj. w zamkniętych i suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
 
3. Sprzęt. 
 
Należy stosować sprzęt nie powodujący złego wpływu na bezpieczeństwo pracowników i 
jakość wykonywanych robót. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
posiadać świadectwa dopuszczenia do użytkowania, jeśli takowe są wymagane przepisami.  
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i 
sprzętu: 
-  
- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5-10 T, 
 
4. Transport. 
 
 Należy stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
transportowanych materiałów i wykonywanych robót. Stosowane środki winny być zgodne z 
dokumentacją, i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na bieżąco będzie usuwał na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia na 
drogach publicznych i dojazdowych do budowy, spowodowane jego pojazdami.  
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego, 
- samochodu samowyładowczego, 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1.Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót zgodnie z umową , za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, oraz  poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.2. Instalacje podtynkowe. 
Trasowanie i kucie bruzd wykonywać jw. 
Przejścia obwodów instalacji przez ściany, stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami 
w przepustach rurowych.  
Puszki osadzać na ścianach (przed tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków 
rozporowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych  w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda 
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować tak aby styk ten 
występował u góry. 
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Gniazda wtyczkowe należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 
Instalacje wtynkowe  wykonywać przewodami płaskimi. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie 
przewodu powinny być łagodne. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek 
w odstępach około 50cm. 
Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które będą łączone w puszce. 
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 
podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon rurowych.  
Łączenie przewodów wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie 
wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku stosowania zacisków, do których 
przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy 
oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób 
umożliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie może 
powodować uszkodzeń żył. Końce przewodów miedzianych (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane. 
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi (np. przez nałożenie tulejek izolacyjnych). 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-no fazowych. 
5.3. Montaż aparatów i odbiorników. 
Aparaty i odbiorniki należy montować i przyłączać zgodnie z dokumentacją  lub DTR 
wytwórcy. 
Wprowadzanie przewodów do odbiorników stałych winno być tak wykonane aby nie 
przenosiły naprężeń. Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości 
niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. 
Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich 
do dowolnego zacisku. 
Na żyły należy nałożyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego z wypisanymi 
oznaczeniami zgodnie ze schematem. Oznaczniki mocować tak, aby nie zsuwały się pod 
własnym ciężarem. 
  
6.  Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna z 
Dokumentacją  Projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym 
wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po pozytywnym zakończeniu badań lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inżynierowi dwa 
egzemplarze świadectwa badań z jego wynikami.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać  Inżynierowi wszystkie 
świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie 
mogą być wbudowane. 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Trasy przewodowe.  
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , należy sprawdzić zgodność ich tras z 
Dokumentacją Projektową. W przypadku bruzd należy sprawdzić ich przebieg z dokumentacją 
jak również  ich wymiary: szerokość i głębokość.  
6.3.2. Układanie przewodów.  
Podczas układania przewodów  i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 
następujące pomiary: zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliżenia  i 
skrzyżowania z innymi instalacjami.  
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6.3.3. Sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy 
użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wyniki sprawdzenia należy uznać za 
dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu 
końcach linii są oznaczone identycznie. 
6.3.4. Próba rezystancji izolacji 
Pomiary rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie 
mniejszym niż 0,5kV dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej 
wartości. Rezystancja izolacji powinna być nie mniejsza niż 0,5 MΩ. 
 
7. Obmiar robót. 
 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. Odbiór robót. 
  
8.1 Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektrycznej. 
Dokonuje się po przygotowaniu przez Wykonawcę dokumentów potrzebnych do należytej 
oceny wykonanych robót. 
Do odbioru Wykonawca winien dostarczyć protokoły badań instalacji ,  certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia, 
dokumentację powykonawczą,     
Odbioru końcowego dokonuje  przedstawiciel zamawiającego od wykonawcy. 
Podczas odbioru należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-

kosztorysową, ST, i przepisami obowiązującymi. 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami, 

sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokółach prób i 
odbiorów. 

-  
9. Podstawa płatności. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 Wymagania ogólne” pkt 
9. 

 
10. Przepisy związane. 
  
PN-IEC 60364-5-523  Sposób układania kabli. 
PN-IEC 60364-1     Kryteria doboru przewodów w instalacjach 
PN-IEC 60364-5-52 Wymagania odnośnie minimalnych przekrojów stosowanych w 

instalacjach. 
PN-IEC 60364-4-41 Dobór przekroju ze względu na skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej. 
PN-IEC 60364 [18]   Dobór przewodów ochronnych i neutralnych 
PN-76/E-05125     Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
PN-IEC 439-2:1997  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
PN-IEC 60364-1:2000   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
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PN-IEC 60364-4-43: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

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

PN-IEC 60364-5-523: 2001    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe 
przewodów. 

PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05003/01; PN-89/E-05003/03/03 
    Instalacje odgromowe 
PN-88/B-01039  Wymiary obrzeży wnęk dla elektroenergetycznych urządzeń   

rozdzielczych 
PN-IEC 60364-4-46:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 
PN-IEC 60364-4-47:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

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

PN-IEC 60364-5-54:1999  Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
Errata N 1/2001. 

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

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

PN-IEC 60364-7-701:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy 

„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” – Instalacje 
elektryczne - wydanie aktualne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

ST.03.02 
 

Wznoszenie ogrodzeń 
KOD CPV 45342000-6 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowy piłkochwytów i ogrodzenia terenu szkoły związanych z realizacją zadania: 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi. 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie piłkochwytów i ogrodzenia terenu szkoły 
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do 
specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Piłkochwyt - wysoka konstrukcja z zawieszaną na niej siatką, umieszczana na boisku, 
która służy do zatrzymywania lecących piłek 
1.4.2. Ogrodzenie - przegroda fizyczna, chroniąca przed dostawaniem się osób 
niepożądanych 
1.4.3. Przęsła ogrodzeniowe – rama z kształtowników stalowych 
1.4.4. Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem 
ogrodzenia. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i ST  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
specyfikacji ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
2.2. Rodzaje materiałów 

Opis elementów piłkochwytów: 
fundamenty pod piłkochwyty- prefabrykowana stopa fundamentowa z betonu B-20 o 
wymiarach 0,35x0,35x1,20 m osadzenia słupków 1,2 m poniżej poziomu terenu. 
elementy piłkochwytów  
-słupki z kształtowników stalowych Ø80/5mm wysokość słupa 600cm +120 cm, rozstaw 
bazowy pomiędzy słupami 300 cm  
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-siatka piłkochwytu z sieci sznurkowej węzłowej PP/PE oczka 80x80 mm ze sznurka 
plecionego Ø5mm impregnowanego w masie UV, dół siatki z wszytą linią ołowiową 0,2kg/m w 
podwójnej taśmie, z mocowaniem do podłoża 
- linka stalowa podtrzymująca siatkę Ø4mm, karabińczyki do mocowania siatki z linką 
uwaga : piłkochwyty montować zgodnie z instrukcja producenta ogrodzenia. 
               elementy stalowe ocynkowane i malowane 

Opis elementów ogrodzenia: 

- Przęsła ogrodzeniowe wysokości 150 [cm], szerokości 300  [cm]  

- Przęsła ogrodzeniowe wykonane z profili stalowych (profile zamknięte 40x20x3mm, 
profile zamknięte 15x15x1,5mm) 

- Przęsła zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane proszkowo  

- Słupki ogrodzeniowe istniejące oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie i 

pomalowane. 
- Fundament pod słupki bram i furtek betonowy 60x60x100 [cm], 

- Bram przesuwne samonośne wysięgnikowo zawieszone nad wjazdami. Bramy składają 
się z szyny jezdnej, zespołu jezdnego,  konstrukcji zamkniętej skrzydła bramy, ramy 
prowadzącej, słupa  zamykającego wyposażonego w chwytak oraz podpory tylnej 
stabilizującej skrzydło po jej otwarciu (w zależności od szerokości bramy).  

Przekrój szyny jezdnej  95 x 85 [mm] 
Wypełnienie skrzydła:  kształtowniki zamknięte 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukcji). 

- Furtki wykonane z profili stalowych (profile zamknięte 40x20x3mm, profile zamknięte 
15x15x1,5mm) 

- Wysokość bramy i furtek w nawiązaniu do ogrodzenia, 

- Słupki ogrodzenia 80x80x3 [mm] 

- Słupki bramowe (i do furtki) 100x100x4 [mm] 

- Słupki ogrodzenia, bramowe (i do furtki) zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane 

proszkowo 

- Słupki ogrodzenia, bramowe (i do furtki) zakończone zaślepką 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały do wykonania ogrodzeń należy przewozić środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby 
przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, 
opakowania powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii 
termokurczliwej. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
5.2. Zasady wykonania ogrodzeń 
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót 
ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w 
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera. 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą ST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
- montaż piłkochwytów 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie 
o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w punkcie 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) 
dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 
- ogrodzenie systemowe 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania piłkochwytów należy zbadać: 
a) zgodność wykonania piłkochwytów z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
c) prawidłowość wykonania i montażu przęseł piłkochwytów 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach OST 
zostaną przez Inżyniera odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień OST 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest komplet piochwytów (kpl) i mb ogrodzenia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-06250 Beton zwykły 
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi 
7. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 
8. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
9. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 
Gatunki 
10. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
11. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
12. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
13. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
do malowania. Ogólne wytyczne 
14. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne 
 


