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Zakres opracowania: 
 

 
I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) 
II.  Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
 
Grupa 451  Przygotowanie terenu pod budowę 
 

001  Przygotowanie terenu i roboty ziemne    Kod CPV 45111200-0 
002  Obsługa geodezyjna       Kod CPV 45100000-8 
003  Trawniki i krzewy      Kod CPV 45112710-5 
 
 
Grupa 452  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  

lub ich części   
 
004  Podbudowy        Kod CPV 45233200-1 
005  Krawężniki kamienne      Kod CPV 45233221-1 
006  Nawierzchnia brukowcowa     Kod CPV 45233200-1  
007  Nawierzchnie z kostki i płyt kamiennych   Kod CPV 45233200-1 
008  Konstrukcje żelbetowe     Kod CPV 45262300-4 
009  Izolacja       Kod CPV 45260000-1 
010  Roboty murowe       Kod CPV 45262510-9 
011  Elementy metalowe       Kod CPV 45262410-8 
 
Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
 
012  Dostawa i montaż urządzeń małej architektury  Kod CPV 45233293-9 
013  Instalacje elektryczne      Kod CPV 45316110-9 
014  Kanalizacja deszczowa     Kod CPV 45232410-9 
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I.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 

Nazwa inwestycji: Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16  
w Bielsku - Białej   

 
Rodzaj inwestycji: roboty budowlano - remontowe  

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

Zamawiający:  Muzeum Historyczne w Bielsku - Białej  
   ul. Wzgórze 16  
   43-300 Bielsko - Biała     
        

Wykonawca:  po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku - Białej, 
która obejmuje:  
- nawierzchnie brukowe z kamienia rzecznego,   
- nawierzchnie brukowe z granitu czerwonego,  
- nawierzchnie z płyt z ciosanego kamienia wapiennego, 
- restaurację konstrukcji i płyt kamiennych schodów,  
- przebudowę terenów (skwerów) zielonych,  
- restauracje murów kamiennych,  
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla odwodnienia terenu,  
- wykonanie linii kablowych dla oświetlenia terenu,  
- dostawę i montaż elementów małej architektury, w tym pionowych zapór drogowych.  
 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do  
       realizacji robót  

l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych  
 

• Wielobranżowa dokumentacja projektowa „”Projekt rewitalizacji otoczenia Zamku Książąt 
Sułkowskich przy ul. Wzgórze w Bielsku - Białej” opracowany przez Gronner & Rączka  
Architekci Spółka Jawna, 43-300 Bielsko - Biała, Plac Wojska Polskiego 9.  

• Przedmiar robót. 

1.4.2.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 
• Ogólna specyfikacja techniczna 
• Szczegółowe specyfikacje techniczne - wg wykazu na str. 2.  
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją  kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej.  
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1.4.4. Dokumentacja przetargowa,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część zlecenia, 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 obowiązująca kolejność ich 
ważności: 
1. Dokumentacja projektowa. 
2. Specyfikacje techniczne. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
 
1.5   Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.5.1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 
 

1.5.2.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. 

1.5.3.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. 

1.5.4.budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.5.5.robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.6.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.7.certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.5.8.deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 

1.5.9.dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć służącą do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - 
składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót  
i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.5.10.dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się  
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  
i innych dokumentów. 
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1.5.11.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.5.12.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. 
 

1.5.13.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ 
zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

1.5.14.inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych  
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
 

1.5.15.kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 
upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

1.5.16.rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU 
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 ZRU. 
 

1.5.17.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.18.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. 

 

1.5.19.obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 
dokonany  
w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 

1.5.20.odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną nazwę 
odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 
także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, 
przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy”. 
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1.5.21.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób  
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się 
po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie  
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
   
1.5.22.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.5.23.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć 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.   
 

1.5.24.robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
 

1.5.25.wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało 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.  
 

1.5.26.zarządzającym realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę określoną w istotnych 
postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, 
upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym  
w udzielonym pełnomocnictwie. 
 

 
ST  - ogólna specyfikacja techniczna 
SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU - zarządzający realizacją umowy 
 

2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny i konserwatorski nad prowadzonymi robotami. Teren 
podlega ochronie konserwatorskiej.  

2.2. Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 

Granice terenu określone są granicami działki na której zlokalizowany jest Zamek i jego otoczenie, 
tj. działki nr 5/2, 19/3, 200, 201, 203, 204, 218, obręb ewidencyjny 0002, Bielsko - Białą. Teren 
podlega ochronie konserwatorskiej.  
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentację techniczną określoną w p. l .4. 
2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
3) pozwolenie na budowę. 
4) dziennik budowy.  
 
 2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochronę placu budowy oraz 
wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane  
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót 
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, 
w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót dróg, chodników, jezdni  
w stanie czystym i nienaruszonym.  

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji  
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
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W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie odpowiedzialny za dokonanie naprawy  
w uzgodnieniu z właścicielem urządzeń. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością.  

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia        

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie  
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe  
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe  
w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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2.4. Dokumenty budowy  

2.4.1 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków 
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 

2.4.2. Książka obmiaru robót 
 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco  
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 
przez wykonawcę i przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy. 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy. 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne. 
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie. 
e) Protokoły odbioru robót. 
f) Opinie ekspertów i konsultantów. 
g) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

2.5.1. Informacje ogólne 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
• rysunki robocze 
• dokumentacja powykonawcza 

 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
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wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2. Rysunki robocze 
 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych.  

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian  
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. Dokumentacja 
powykonawcza musi zawierać inwentaryzację geodezyjną, powykonawcza opracowana na 
aktualnym planie sytuacyjno - wysokościowym i zaklauzulowaną przez odpowiedni urząd 
dokumentacji geodezyjnej.  
 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJ Ą UMOWY 
 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 
realizacją umowy. 
 

4. MATERIAŁY  

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów  
 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przed 
użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych, wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.  
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 
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lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących  
z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
4.2. Kontrola materiałów  
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów 
przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie  

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów 
 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę 
musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 
wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy  
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych  
z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki 
jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 
użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy,  
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
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4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed 
ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

5. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 
 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

6. TRANSPORT 
 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie wykonawczym i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 
robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach  
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i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

7.2. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  
i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
7.3. Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą, Europejską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
2.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  

(Dz. U. 99/98). 
 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 
 

8.   OBMIARY ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania Robót. 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach określonych  
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
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Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także  
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
9.1. Rodzaje odbiorów robót  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu  
 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
ZRU. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem ZRU. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie ZRU.  
 
9.3. Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje ZRU.  
 
9.4. Odbiór końcowy robót  
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę budowy z wpisem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie ZRU.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez ZRU zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego robót 
dokonana komisja wyznaczona przez ZRU w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających  i robót  poprawkowych.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez ZRU. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
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2) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne). 

3) Recepty i ustalenia technologiczne. 
4) Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginał). 
5) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST. 
6) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
7) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót w formie papierowej i elektronicznej.  
8) Dokumentację archeologiczną.   
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  
i normatywami. 

10.2. Przepisy prawne 
 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z późniejszymi 

zmianami. 
2. Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
4. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157). 

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami. 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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II.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 
 

001 Przygotowanie terenu i roboty ziemne  
 

Kod CPV 45111200-0 
 
1.1. Przedmiot SST   
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przygotowaniem terenu i robót ziemnych przy rewitalizacji otoczenia Zamku 
Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze w Bielsku - Białej.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu 
realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego w punkcie 1.1. 
przedmiotu, a to: 
- przygotowanie placu budowy,  
- usunięcie drzewa i krzewów,  
- roboty rozbiórkowe, 
- organizacja ruchu na czas prowadzenia robót,   
- roboty ziemne (wykopy pod fundamenty, korytowanie pod nawierzchnie), 
- wywóz i składowanie materiałów z rozbiórki i nadmiaru ziemi z wykopów.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  
i Ogólną ST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem koniecznych robót ziemnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU.  
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Z uwagi na ścisłe centrum zabytkowej części miasta należy stosować lekki sprzęt.  
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4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wybór 
środków transportu gruntów powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, 
technologii i odspajania i naładunku oraz od odległości transportu.  
Maksymalną wielkość (masę całkowitą pojazdów) należy uzgodnić z Miejskim Zarządem Dróg  
w Bielsku - Białej.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
- ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało 

zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 
- wygrodzić strefy niebezpieczne, wyświetlić tablice ostrzegawcze i informacyjne, zabezpieczyć 

przejścia, przejazdy,  
- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych 

oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 
- wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 

pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn  
i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego 
lub pomocniczego poza budynkami, 

- zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
- wykonać roboty rozbiórkowe, wywieźć, składować i utylizować materiały z rozbiórki,  

- usuwać z placu budowy zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody 
lub utrudniać wykonywanie robót. 

 
5.3. Usunięcie drzew i krzewów 
 
Roboty związane z usunięciem krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie krzaków i drzew, 
wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz 
ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
Zgoda na prace związane z usunięciem krzaków i drzew powinna być uzyskana przez 
Zamawiającego.  
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności pozostawia się uznaniu Wykonawcy  
w uzgodnieniu z Inżynierem.  
Wszystkie pozostające na placu budowy jednostki roślinne należy zabezpieczyć na czas trwania 
budowy. Pnie drzew zabezpieczyć otuliną z desek i matami słomianymi lub potrójną warstwą 
geowłókniny.  
 
5.4. Korytowanie, niwelacja terenu  
 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
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Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co  
10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego 
szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku 
robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez ZRU. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez ZRU.  
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
może być mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego koryta wynoszą  
± l cm.  
Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ±5 cm. Wykonanie koryta oraz 
profilowanie i zagęszczenie podłoża powinno nastąpić bezpośrednio przed rozpoczęciem układania 
warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zagęszczonym podłożu nie 
może odbywać się ruch budowlany nie związany z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej 
nawierzchni. Jeśli dokładność mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczająca, ostateczne 
profilowanie należy wykonać ręcznie. 
Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub 
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one być usunięte wg zasad akceptowanych 
przez ZRU.  
 
5.5. Roboty ziemne i posadowienie fundamentów 
 
Roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi, 
normami i zaakceptowanym przez ZRU.  
Przed przystąpieniem do realizacji robót ziemnych należy wykonać zdjęcie warstwy ziemi 
urodzajnej oraz sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. 
Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny być wpisywane do Dziennika 
Budowy i potwierdzone przez ZRU. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych. 
 
5.5.1. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych  
 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów oraz porównywania z założonymi i wskazanymi w projekcie. 
Niezgodności należy odnotować w Dzienniku Budowy.  
 
5.5.2. Wykonywanie wykopów 
 
Przed rozpoczęciem właściwych robót ziemnych ZRU może nakazać wykonanie wykopów 
odkrywkowych i przekopów w celu ustalenia dokładnego przebiegu instalacji podziemnych. 
Grunt z wykopów może być wykorzystywany do wykonanie innych robót ziemnych po uprzednim 
zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu należy odwieźć na wskazany odkład. 
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Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewniać samoczynny odpływ wody od wykopu na 
szerokości 4 krotnej głębokości wykopu. 
Jeżeli w obrębie prowadzonych robót zostaną stwierdzone obiekty - instalacje podziemne nie 
wykazane w dokumentacji, o fakcie należy niezwłocznie poinformować ZRU. 
Roboty ziemne w rejonie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy 
przerwać i powiadomić Inspektora oraz władze konserwatorskie. 
 
5.5.3. Nienaruszalność struktury dna wykopu 
 
Wykopy należy wykonać bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzędną dna 
wykopu należy ustanowić na poziomie +0,1 m przy robotach ręcznych i + 0,2 m przy robotach 
mechanicznych. Ostateczną warstwę należy usunąć ręcznie, bezpośrednio przed wykonaniem 
podłoży. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza 
poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy doprowadzić do wyrównania poziomu 
posadowienia na koszt Wykonawcy materiałem podkładowym uzgodnionym z ZRU.  
W przypadku prowadzenia robót w okresie zimowym dno wykopu należy zabezpieczyć przed 
przemarzaniem. Lub usunąć warstwę przemarzniętą i doprowadzić do wymiany podłoża jak przy 
przegłębieniu. 
 
5.5.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu, 
to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, 
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji ZRU. 
 
5.5.5. Zasypywanie wykopów 
 
Zasypywanie wykopów Powinno być prowadzone równomiernie - różnica w poziomie zasypek nie 
powinna przekraczać 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien być oczyszczony i odwodniony. 
Grunt do zasypek powinien być nie zmarznięty i nie zanieczyszczony. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora. 
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2 m. Można ją zagęszczać ręcznie lub 
mechanicznie. 
 
5.5.6. Odwodnienie wykopów 
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny  
i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 
2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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5.5.7. Zabezpieczenie instalacji podziemnych  
 
Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować wszystkie podziemne instalacje. Prace ziemne 
przy istniejących podziemnych instalacjach prowadzić ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem 
właścicieli lub dysponentów tych instalacji.  
Na przewody instalacji elektrycznej, teletechnicznej założyć rury osłonowe. Prace przy tych 
instalacjach prowadzić zgodnie z wymogami BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót  
z projektem i przepisami BIOZ. 
 
6.2. Kontrola wykonania robót 
 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z normami: 
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
 
Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 
 
Odbiór robót zanikowych obejmuje sprawdzenie: 
a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 
b) rzędnych dna wykopu, 
c) grubości poszczególnych warstw zasypki, 
d) wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
-   wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 



 

 21 

-   protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
7.2. Jednostki obmiarowe  
 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze  
i kosztorysie ofertowym. 
 
 
8. ODBIORY ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST ogólnej.  
Szczegółowe zasady odbioru określa umowa.  
 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
 
9.1. Związane normatywy 
 
WTWiO robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
 
9.2 Zalecane normy 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym  
w szczególności: 
PN-68/B-06050 -  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania w zakresie  wykonania  i  badania przy  
         odbiorze. 
BN-83/8836-02 -  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-88/B-04481 -  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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002 Obsługa geodezyjna 
 

Kod CPV 45100000-8 
 

1.1.Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z obsługą geodezyjną w ramach rewitalizacji otoczenia Zamku Książąt 
Sułkowskich przy ul. Wzgórze w Bielsku - Białej.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie przebudowy płyty 
Rynku.  

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy  

i punktów wysokościowych, 
b) wyznaczenie położenia obiektów,  
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie  

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonywanych robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  
i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.6. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
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Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m  
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 
średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do obsługi geodezyjnej należy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry 
− niwelatory 
− dalmierze 
− tyczki 
− łaty 
− taśmy stalowe, szpilki 
 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5. 
 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy dokonać pomiarów geodezyjnych w celu 
określenia istniejących rzędnych następujących punktów: 
- narożników kamienic wokół 
- progów i podprogów kamienic  
 
Po wykonaniu powyższych czynności, wyniki pomiarów należy niezwłocznie przekazać 
Wykonawcy dokumentacji projektowej w celu wykonania weryfikacji planu warstwicowego.  
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych  
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte 
na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające  
z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone  
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót. Maksymalna odległość pomiędzy punktami 
głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze). 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej  
i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.4. Projektowa i geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
 
„Geodezyjna i projektowa dokumentacja powykonawcza - zawierająca. Plan sytuacyjno - 
wysokościowy pasa drogowego i terenów przyległych wraz z sieciami uzbrojenia w skali 1:500 
oraz powykonawcze rysunki ogólne i przekroje charakterystyczne wszystkich przebudowanych  
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i wyremontowanych obiektów drogowych, inżynierskich i urządzeń infrastruktury technicznej. 
Szczegółowy zakres dokumentacji należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Inwentaryzację powykonawczą  sporządzić należy również dodatkowo w postaci mapy 
elektronicznej  i  przekazać  ją  na  płycie CD wraz  ze szkicem i zaktualizowanym  podkładem  
mapowym i kopią operatu geodezyjnego. Inwentaryzacje powykonawczą należy przekazać przy 
odbiorze końcowym. 

 
Wymagania dla  inwentaryzacji powykonawczej sporządzanej w postaci mapy elektronicznej: 
Dokumentacja przekazywana w formie elektronicznej mapy powinna być plikiem w formacie DXF 
w układzie geodezyjnym 65. Warstwy powinny być jednoznacznie opisane wg odpowiedniej 
kategorii: 
 

Lp. Nazwa warstwy Obiekty w warstwie Typ 

1.  bud budynki wielobok 

2.  co ciepłociągi linia ciągła 

3.  drog drogi linia 

4.  jezd jezdnia wielobok 

5.  chod chodniki wielobok 

6.  wjazd wjazdy wielobok 

7.  ziel zieleńce wielobok 

8.  en energia elektryczna linia 

9.  gaz gaz linia 

10.  kan_d kanalizacja deszczowa linia 

11.  kan_s kanalizacja sanitarna linia 

12.  wod wodociągi linia 

13.  tele telekomunkikacja linia 

14.  os osnowa punkty 

15.  pi pikiety punkty 

16.  siat siatka wielobok 

17.  osw oświetlenie wielobok 

18.  wpu wpusty deszczowe wielobok 

19.  uzb_i uzbrojenie inne linia 

20.  wys wysokość punkty 

21.  teren teren  

 
Uwaga: 
- warstwa kanalizacja deszczowa: powinna zawierać ciąg główny i przykanaliki, 
- warstwa drogi : powinna zawierać : krawężniki (linia), krawędź jezdni (linia), krawędź 

chodnika (linia), krawędź pobocza (linia), zieleńce (linia), 
- warstwa teren powinna zawierać: skarpy (linia), rowy(linia), płoty(linia), schody(linia), mury 

oporowe(linia), 
- warstwa inne powinna zawierać wszystkie obiekty których nie można sklasyfikować do 

wcześniej wymienionych warstw. 
Płyta CD powinna zawierać: adres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadania i datę oddania 
dokumentacji do MZD. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych  
w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z obsługą geodezyjną następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inżynierowi. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
Cena 1 kpl obsługi geodezyjnej obejmuje:  
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
- wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe elementów infrastruktury technicznej.  
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1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji  

i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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003 Trawniki i krzewy 
 

Kod CPV 45112710-5 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni w ramach rewitalizacji otoczenia 
Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze w Bielsku - Białej.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z  humusowaniem i obsianiem trawą zieleńców i skarp, sadzeniem krzewów.  
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  
i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 2.0. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST pkt 4. 
 
2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemię urodzajną (humus) dowieść na miejsce wbudowane. 
 
2.3. Nasiona traw 

Zastosować gotową mieszankę z nasion różnych gatunków traw.  
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
2.4. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania.  
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2.5. Krzewy i drzewa 
 
Rodzaje krzewów i drzew - wg projektu.   
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety na których podana jest nazwa, forma, wybór, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem  pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

- pąk, szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- system korzeniowy, powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych, powinny występować liczne korzenie drobne, 
- pędy korony u drzew i krzewów, nie powinny być przycięte, 
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być prosty 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 5. 
 
Stosowany sprzęt pozostawia się do uznania Wykonawcy, po zaakceptowaniu przez Inżyniera.  

 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 2. 

5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

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. 10 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną 
− 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 nawozami 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, 
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− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
− ilości wysiewanych nasion zgodnie z instrukcją producenta mieszanki nasion traw, 
− 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, 

− na terenie płaskim nasiona traw wysiewa się w ilości od 1 do 4 kg/m2, 
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości min. 4 kg/2. 
 
5.3. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów i drzew  
 
− pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
− dołki pod krzewy i drzewa powinny być zaprawione ziemią urodzajną, 
− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
− korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę  

i podlać, 
− przysadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik powinien 

być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
− drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 
 
6.2. Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
− ilości rozplanowanego humusu, 
− prawidłowego uwałowania terenu, 
− 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. 
 
6.3. Krzewy i drzewa 
 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
− wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
− zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
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− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków  
i odmian, odległości sadzonych roślin, 

− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 

− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
− odpowiednich terminów sadzenia, 
− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do 

nich drzew 
− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów i drzew, 
− zasilania nawozami mineralnymi 
− wykonaniu prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu 
 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów i drzew: 
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
− zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów i drzew z dokumentacją 

projektową, 
− wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 

kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 
− jakości posadzonego materiału. 
− prawidłowości osadzania palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto  

i mocno osadzone). 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami ZRU, 
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 określa umowa.  
 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-G-98011   Torf rolniczy.  
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PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.  
 
PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.  
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004 Podbudowy    
 

Kod CPV 45233200-1 
        
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie w ramach rewitalizacji otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze  
w Bielsku - Białej.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.6. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm.   
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-B-06714-15. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  
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2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy:  

 
  Wymagania   
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
Kruszywa łamane   

Badania 
 właściwości Podbudowa 

 
według 

   
Zasadnicza 

 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2  
do 10 PN-B-06714-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej niż 

 
5 PN-B-06714-15 [3] 

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

 
35 PN-B-06714-16 [4] 

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

1 
PN-B-04481 [1] 

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

 
od 30 
do 70 BN-64/8931-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej 
niż 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
PN-B-06714-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
3 PN-B-06714-18 [6] 

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

 
 
5 

 
PN-B-06714-19 [7] 

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

 

1 
PN-B-06714-28 [9] 

10 Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS≥ 1,03 

 
 
 

80 
120 

 
 

PN-S-06102 [21] 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikalnie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy.  

 
3. SPRZĘT 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
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4. TRANSPORT 
 
Wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5. 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
 
W celu doprowadzenia istniejącego podłoża gruntowego do grupy nośności G1 należy dokonać 
wymiany gruntu na warstwę z mieszanki kruszyw CBR > 40 o grubości warstwy 35 cm. Warstwa 
ulepszonego podłoża z mieszanki CBR > 40 stabilizowanych mechanicznie powinna być 
zagęszczona do osiągnięcia wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 > 45 MPa dla nawierzchni 
przeznaczonych tylko dla ruchu pieszego oraz E2 > 100 MPa dla dróg wewnętrznych i placów. 
Zagęszczenie w każdym przypadku powinno wynosić:  
 

E2 

< 2,2 
E1 

 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać  
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu 
powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu.  
 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 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. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków  
i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
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. 
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie powinna być 
zagęszczona do osiągnięcia wtórnego modułu odkształcenia E2 > 80 MPa dla nawierzchni 
przeznaczonych tylko dla ruchu pieszego oraz E2 > 140 MPa dla dróg wewnętrznych i placów. 
Zagęszczenie w każdym przypadku powinno wynosić:  
 

E2 

< 2,2 
E1 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, przeznaczonych 
do wykonania robót. Badania powinny na żądanie Inwestora obejmować właściwości określone  
w pkt. 2.3 niniejszej specyfikacji.  
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
W czasie robót należy badać uziarnienie mieszanki, wilgotność mieszanki, zagęszczenie warstw.  
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
Zakres badań:  
- szerokość podbudowy (na jezdniach bez krawężników) winna być większa od warstwy 
ścieralnej o 25 cm  

- równość podbudowy (nierówności nie mogą przekraczać 10 mm)  
- spadki poprzeczne (powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją + 0,5%) 
- rzędne wysokościowe (różnice pomiędzy rzędnymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, - 2cm) 
- ukształtowanie osi podbudowy (nie może być przesunięta w stosunku do projektowanej  

o więcej niż + 5 cm) 
- grubość podbudowy  (tolerancja + 10%) 
- nośność podbudowy (zgodnie z BN-64/8931)  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− 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 specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy:  
 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią. 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych. 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową. 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego. 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 

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

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane  
i drogowe. Badania techniczne. 

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

 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  

i ocena zgodności. 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego. 
19. PN-B-30020 Wapno. 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

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

23. PN-S-96035 Popioły lotne. 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  

i łatą. 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym. 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
10.2. Inne dokumenty 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 
1997. 
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005 Krawężniki kamienne 
 

Kod CPV 45233221-1  
 
 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników kamiennych w ramach rewitalizacji 
otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze w Bielsku - Białej.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z ustawieniem krawężników kamiennych na ławach z tłucznia, żwiru, betonu lub bezpośrednio na 
podłożu piaszczystym. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 2.  
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST pkt 4. 
 
2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania krawężników kamiennych  są: 
− krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-66/6775-01, 
− piasek na podsypkę, 
− cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy, 
− woda, 
oraz materiały do wykonania odpowiedniego rodzaju ław pod ustawienie krawężników - beton  
C 8/10 i C 16/20.  
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2.3. Krawężniki kamienne - wymagania techniczne 

2.3.1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe 

Materiałem do wyrobu krawężników są bloki kamienne ze skał magmowych, osadowych lub 
metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04 o cechach fizycznych i wytrzymałościowych 
określonych w tablicy 1.  

Zastosować krawężniki granitowe klasy 1.  
 

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe krawężników kamiennych 

Lp. Cechy fizyczne Klasa 
 i wytrzymałościowe I II III 

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie 
powietrzno-suchym, w kG/cm2, co 
najmniej 

 

1200 

 

1000 

 

600 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego,  
w cm, nie więcej niż 

0,25 0,5 0,75 

3 Wytrzymałość na uderzenia, ilość 
uderzeń, nie mniej niż 

13 9 6 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej 
niż 

0,5 1,5 3,0 

5 Odporność na zamrażanie, w 
cyklach 

 

nie bada się 
całkowita 
wg PN-B-
01080 [1] 

dobra wg 
PN-B-

01080 [1] 

2.3.2. Kształt i wymiary 

Kształt i wymiary krawężników – zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
2.3.3. Wygląd zewnętrzny 

W ocenie wyglądu zewnętrznego krawężników kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych, 
należy brać pod uwagę ustalenia normy BN-66/6775-01. 

 
2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typów krawężników kamiennych podaje tablica 
2. 
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Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Typy krawężników 
Rodzaj uszkodzeń Uliczne  Drogowe 

 
proste łukowe 

mostowe rodzaj 
„A” 

rodzaj 
„B” 

skrzywienie licowych 0,3 cm 0,5 cm 
(wichrowa- bocznych  nie sprawdza się  
tość powierz- stykowych  0,2 cm  0,3 cm  
chni) spodu  nie sprawdza się  
 licowych dopuszcza się na długości 1 m danej 

powierzchni jedno wgłębienie wielkości do  
5 cm2, nie głębsze niż 0,5 cm, nie wynikające  
z techniki wy-  konania faktury 

 

wady obróbki 
powierzchni 
(wgłębienia          
i wypukłości) 

 
 
bocznych 

wgłębienie do 1,5 cm dopuszcza się bez 
ograniczeń. Wypukłość poza lico pasa 
obrobionego na powierzchni przedniej (od 
strony jezdni) niedopuszczalne. Na powierzchni 
tylnej (od strony   chodnika) dopuszcza się 
wypukłości poza lico pasa obrobionego do 3 cm 

 
nie  
sprawdza 
się 

 stykowych w obrębie pasa dłutowanego wgłębienia 
niedopuszczalne, pozostała część powierzchni 
nie podlega sprawdzeniu 

 

 spodu nie sprawdza się  
szczerby i usz-
kodzenia kra-  
wędzi i naroży 

ilość w prze-
liczeniu  na        
1 m 

 
3 

 
5 

 

 długość 0,5 cm 1 cm  
 głębokość 0,3 cm 0,5 cm  

odchyłki od kąta prostego 0,2 cm na długości powierzchni 
0,3 cm 

na 
długo- 
ści 

pow. 

 

odchyłki w krzywiźnie łuku - 1,0 cm -  
 

2.5. Przechowywanie krawężników 

Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, 
rodzajów, odmian i wielkości. 
 
2.6. Materiały na podsypkę i do zapraw 

2.6.1. Piasek 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

2.6.2.  Cement 

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być 
cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający wymaganiom  PN-B-19701. 

2.6.3.  Woda 

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

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 5. 
 
3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowej, 
− wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 6. 
 
4.2. Transport krawężników 

Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy 
środka transportowego. 
W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do 
transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym 
grubość tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 2. 
 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
 
5.3. Wykonanie ław 

Ławy wykonać zgodnie z BN-64/8845-02.  
 
5.4. Ustawienie krawężników kamiennych 

Krawężniki kamienne układać na podsypce piaskowo - cementowej na ławie betonowej. Ustawienie 
krawężników winno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Grubość podsypki cementowo - piaskowej winna wynosić 3÷5 cm po zagęszczeniu.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 2. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia krawężników kamiennych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. 
 
6.2.1. Badania krawężników 

Badania krawężników kamiennych obejmują: 
− sprawdzenie cech zewnętrznych, 
− badania laboratoryjne. 
 
Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje: 
− sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie wad i uszkodzeń. 
 
Badanie laboratoryjne obejmuje: 
− badanie nasiąkliwości wodą, 
− badanie odporności na zamrażanie, 
− badanie wytrzymałości na ściskanie, 
− badanie ścieralności na tarczy Boehmego, 
− badanie wytrzymałości na uderzenie. 
 
Sprawdzenie cech zewnętrznych należy przeprowadzać przy każdorazowym odbiorze partii 
krawężników. Badanie laboratoryjne należy przeprowadzać na polecenie Inżyniera na próbkach 
materiału kamiennego, z którego wykonano krawężniki, a w przypadkach spornych - na próbkach 
wyciętych z zakwestionowanych krawężników, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. 
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić krawężniki jednakowego typu, klasy, 
rodzaju, odmiany i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 400 sztuk. 
W przypadku przedstawienia większej ilości krawężników, należy dostawę podzielić na partie 
składające się co najwyżej z 400 sztuk. 
Pobieranie próbek materiału kamiennego należy przeprowadzać wg PN-B-06720. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzać poprzez oględziny zewnętrzne zgodnie  
z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową  
z dokładnością do 0,1 cm. 
Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych przeprowadzać należy przy pomocy linii 
metalowej, ustawionej wzdłuż krawędzi i po przekątnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar 
odchyleń z dokładnością do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4. 
Sprawdzenie krawędzi prostych przeprowadzać należy przy pomocy linii metalowej. 
Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń przeprowadzać należy poprzez oględziny zewnętrzne, policzenie 
ilości szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości z dokładnością do 0,1 cm, zgodnie  
z wymaganiami tablicy 5. 
Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza się wizualnie przez porównanie z wzorem. 
Ocenę wyników sprawdzenia cech zewnętrznych oraz ocenę wyników badań laboratoryjnych 
należy przeprowadzić wg BN-66/6775-01. 
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6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ław, 
− ustawienie krawężników i wypełnienie spoin, 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m krawężnika kamiennego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie wykopu pod ławę, 
− wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− ustawienie krawężników na podsypce, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 



 

 45 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy: 

1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja  
i zastosowanie. 

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
5. PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych. 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  

i ocena zgodności. 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
8. BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 
9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 
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006 Nawierzchnia brukowcowa  
 

Kod CPV 45233200-1 
 
1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru nawierzchni brukowcowej w ramach rewitalizacji otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich 
przy ul. Wzgórze w Bielsku - Białej.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem nawierzchni brukowcowej.  
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana  
z brukowca. 

1.4.2. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamień obrobiony, względnie 
płytowany kamień łamany, o kształcie zbliżonym do graniastosłupa lub ostrosłupa ściętego  
o nieregularnych lub zaokrąglonych krawędziach, stosowany do wykonywania nawierzchni 
brukowcowych. 

1.4.3. Kamień oporowy - brukowiec osadzony jako obramowanie i zabezpieczenie nawierzchni 
przed rozsuwaniem się jej na boki pod wpływem ubijania i obciążenia ruchem. 

1.4.4. Podsypka - część nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistego materiału, w której 
osadza się brukowiec. 

1.4.5. Podsypka cementowo-piaskowa - część nawierzchni z mieszaniny cementu i piasku, w której 
osadza się brukowiec. 

1.4.6. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm. 

1.4.7. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm. 

1.4.8. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne”.  

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”.  
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2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni brukowocwej, wg PN-B-06101 [19] są: 
- brukowiec nieobrobiony, obrobiony lub brukowiec płytowany, wg PN-B-11104 [14], 
- kliniec, wg PN-B-11112 [15], 
- piasek na podsypkę oraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN-B-11113 [16], 
- cement portlandzki zwykły, w przypadku wykonywania podsypki cementowo-piaskowej, wg 

PN-B-19701 [17], 
- woda, wg PN-B-32250 [18], 
- materiały na warstwę odsączającą, w przypadku gdy dokumentacja projektowa przewiduje jej 

wykonanie;  
 
2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Brukowiec 
 
Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien być kamieniem trwałym, 
niezwietrzałym, mieć strukturę możliwie drobnoziarnistą i zwięzłą, bez pęknięć i żył. 
Materiałem na brukowiec powinny być skały o cechach fizycznych i wytrzymałościowych 
podanych w tablicy 1. 
Brukowiec nieobrobiony (kamień narzutowy) powinien mieć naturalną część powierzchni możliwie 
płaską, którą można by wyodrębnić jako powierzchnię górną (czoło). 

Tablica 1. Właściwości fizyczne i wytrzymałościowe dla kamienia na brukowiec, wg PN-B-11104     

Lp. Właściwości Wartość Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie 
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niż: 

160 PN-B-04110 [3] 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego, cm, nie 
więcej niż: 

0,2 PN-B-04111 [4] 

3 Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), 
liczba uderzeń, nie mniej niż: 

12 PN-B-04115 [5] 

4 Nasiąkliwość wodą, % (m/m), nie więcej 
niż: 

0,5 PN-B-04101 [2] 

 
Zastosować bruk nieobrobiony o grubości około 10 cm na wzór istniejącego lub kamień rzeczny  
o wysokości 10 ÷ 16 cm.  

2.3.2. Kliniec 

Kliniec używany do klinowania nawierzchni powinien mieć wymiary od 4 do 12,8 mm i od 12,8 do 
20 mm i powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dla klińca, wg PN-B-11112 [15] 

 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:  

 a)   przy pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 40 

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

 

 
30 
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2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie więcej niż, dla 
kruszywa ze skał: 

 

 a) magmowych i przeobrażonych 2,0 

 b) osadowych 3,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku masy, 
nie więcej niż, dla kruszywa ze skał: 

 
 

 a) magmowych i przeobrażonych 4,0 

 b) osadowych 5,0 

4 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], % ubytku 
masy nie więcej niż: 

 

30 

5 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [7]  

 a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm odsianych na mokro, % 
(m/m), nie więcej niż: 

 

4 

 b) zawartość frakcji podstawowej, % (m/m), nie mniej niż: 75 

 c) zawartość podziarna, % (m/m), nie więcej niż: 15 

 d) zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż: 15 

6 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [6],                   % 
(m/m), nie więcej niż: 

0,2 

7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-B-06714-26 [12], barwa 
cieczy nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

 

2.3.3. Piasek 

Piasek na podsypkę oraz do zasypywania (zamulania) nawierzchni powinien odpowiadać 
wymaganiom podanym w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania 
ogólne”. 

2.3.4. Cement 

Cement stosowany: 
a) na podsypkę cementowo - piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 
b) do zalania spoin zaprawą cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 

32,5 odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [17]. 
 
Cement powinien być dostarczany w workach i przechowywany zgodnie z postanowieniami  
BN-88/6731-08 [21]. 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- ubijaków stalowych o masie od 25 do 35 kg, młotków brukarskich, drągów stalowych do 

wyjmowania bruku, łopat, pił, siekier, 
- przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów), 
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- ew. walców statycznych o nacisku jednostkowym od 25 do 45 kN/m, w przypadku zastąpienia 
trzeciego ubijania ręcznego brukowca na podsypce piaskowej, 

- ew. walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub 
płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. 

 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.  

Transport powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [21].  

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod powierzchnię brukowcowi powinno być przygotowane zgodnie z warunkami ogólnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej i SST 4.  
  
5.3. Wykonanie podsypki  

5.3.1. Podsypka cementowo - piaskowa  
 
Podsypka cementowo - piaskowa Rm = 2,5 MPa o grubości 3 ÷ 4 cm.  
Mieszanie składników powinno być dokonywane w betoniarkach. Podsypka jest dobrze 
wymieszana, gdy kolor mieszanki jest jednakowy. Przy mieszaniu podsypki należy dodać wody  
w ilości od 0,20 do 0,25 masy cementu w posypce. Wilgotność podsypki powinna być taka, aby po 
ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Podłoże pod podsypkę cementowo-piaskową musi być całkowicie ustabilizowane. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie brukowca od 3 do  
4 m. Rozścieloną podsypkę należy wyrównać ściśle do profilu. 
  
5.4. Układnie i ubijanie nawierzchni brukowcowej na podsypce cementowo-piaskowej 

Kolejność układania i ubijania nawierzchni brukowcowej na podsypce cementowo-piaskowej 
obejmuje następujące czynności: 
1. osadzenie kamieni oporowych,  
2. przesortowanie brukowca i dostarczenie do koryta,  
3. ułożenie brukowca,  
4. pierwsze ubicie brukowca, z tym, że jest to mocne ubicie, powodujące obniżenie brukowców 

mniej więcej o całą nadwyżkę w układaniu, 
5. zaklinowanie spoin brukowca klińcem o wymiarach od 12,8 mm do 20 mm i od 4 mm do 12,8 

mm z przesuwaniem go miotłami w celu wypełnienia spoin, 
6. zalanie spoin brukowca zaprawą cementowo-piaskową. 

Skład zaprawy cementowo-piaskowej ustala się laboratoryjnie. Wytrzymałość na ściskanie 
zaprawy nie powinna być mniejsza po 28 dniach od 25 MPa. 
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Kamienie oporowe powinny być osadzone na podsypce według sznura, stosownie do 
projektowanego przekroju poprzecznego i wysokości niwelety jezdni oraz zabezpieczone przed 
przechyleniem się w kierunku pobocza za pomocą ubitego żwiru (lub tłucznia). Kamienie oporowe 
należy ustawiać, wyprzedzając układanie nawierzchni co najmniej o 10 m. 
Wszystkie sznury umocowuje się o 3 do 4 cm wyżej niż projektowana niweleta, mając na uwadze 
osiadanie brukowca w czasie ubijania. 
Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinien być przesortowany. Brukowiec wyższy 
powinien być osadzany od strony zewnętrznej jezdni, niższy zaś ku jej środkowi. Różnica 
wysokości dwóch kamieni bezpośrednio przylegających do siebie nie powinna przekraczać 2 cm. 
Każdy kamień ustawiony pionowo na sztorc, czołem do góry powinien być osadzony w podsypce 
najwyżej do połowy wysokości (od 8 do 10 cm) i mocno wbity uderzeniami młotka w górną 
powierzchnię tak, aby nie wychylał się przy poruszaniu. Podczas brukowania podsypka piaskowa 
powinna być nieco wilgotna, lecz nie nadmiernie. Na zamarzniętą podsypkę nie wolno kłaść 
brukowca. Nawierzchnię brukowcową należy wykonywać jednocześnie na całej jej szerokości. 
Nawierzchnia powinna być ułożona ściśle, z przewiązaniem szczelin tak w kierunku podłużnym jak 
i poprzecznym, a każdy osadzony brukowiec musi przykrywać szczelinę powstałą między dwoma 
uprzednio osadzonymi kamieniami i ma być do nich ściśle dosunięty. 
Szczeliny podłużne nie mogą być dłuższe niż dwa brukowce. Widziane z góry szczeliny powinny 
mieć kształt podobny do trójkątów utworzonych z linii krzywych. Dobrze osadzony brukowiec nie 
powinien osiadać pod naciskiem nogi i nie powinien łatwo dawać się wyciągnąć ręką. 
Nawierzchnię brukowcową należy ubijać trzy razy ubijakami stalowymi o masie od 25 do 35 kg. 
Na odcinkach prostych ubijanie rozpoczyna się od kamieni oporowych i stopniowo przesuwa się ku 
środkowi jezdni. Na łukach poziomych o spadkach jednostronnych ubijanie rozpoczyna się od 
niższych kamieni oporowych i przesuwa się stopniowo do wyżej ułożonych na łuku zewnętrznym. 
Pierwsze ubijanie wykonuje się bez wypełniania spoin i bez polewania brukowca. Ubijanie to ma na 
celu wyrównanie nawierzchni do profilu oraz częściowe osadzenie brukowca. Ubijakiem uderza się 
w środek czoła brukowca z wysokości 15 do 20 cm tak, aby zagłębienie brukowca wynosiło od 2 do 
3 cm. 
Po pierwszym ubiciu brukowiec klinuje się klińcem o wymiarach 12,8 mm do 20 mm, przesuwając 
go miotłami w celu należytego zapełnienia spoin i polewając wodą. Następnie usuwa się  
z nawierzchni pozostały materiał i zalewa się spoiny brukowca zaprawą cementowo - piaskową.  
Zaprawę przygotowuje się w betoniarkach lub ręcznie. Wody dodaje się tyle, aby zaprawa miała 
wystarczającą płynność. 
Przed rozpoczęciem zalewania brukowiec należy oczyścić z piasku i zlać wodą, dodając do wody 
1% cementu klasy 32,5 w stosunku objętościowym. Zalewanie spoin można wykonać przez 
rozlanie zaprawy na powierzchnię nawierzchni i wprowadzenie jej do spoin przez rozgarnięcie 
ściągaczami gumowymi lub szczotkami. Po pierwszym zalaniu spoin nie będą one całkowicie 
wypełnione i należy uzupełnić wypełnienie spoin zalewając je po raz drugi zaprawą. 
Zaprawy cementowo-piaskowej należy przygotować tyle, aby mogła być zużyta w ciągu jednej 
godziny. 
7. drugie ubicie brukowca, wykonane bezpośrednio po zalaniu spoin, będące lekkim ubiciem, które 

ma na celu pełną regulację przekroju podłużnego i poprzecznego nawierzchni. 
Zamiast drugiego ubijania ręcznego można zastosować wałowanie lekkimi walcami 
wibracyjnymi lub zagęszczanie płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi. 

8. pielęgnację nawierzchni polegającą na: 
− przykryciu warstwą piasku o grubości co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w stałej 

wilgotności przez okres od 7 do 10 dni, 
− dokładnym oczyszczeniu nawierzchni z piasku, po uzyskaniu przez zaprawę cementowo-

piaskową wytrzymałości określonej w punkcie 5.5 podpunkcie 6, a następnie oddaniu 
nawierzchni do ruchu. 

 



 

 51 

5.5. Warunki prowadzenia robót 

1. Przy układaniu brukowca na podsypce cementowo-piaskowej wszystkie czynności od rozłożenia 
podsypki do ostatecznego ubicia z zalaniem spoin zaprawą cementowo - piaskową należy 
wykonać przed upływem 3 godzin. 

2. Brukowiec na podsypce cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed 
mrozem tylko przy temperaturze powietrza powyżej +5oC. Nie można układać nawierzchni jeśli 
temperatura powietrza jest poniżej 0oC. Przy spodziewanym obniżeniu temperatury w nocy 
poniżej 0oC nawierzchnię należy zabezpieczyć przed działaniem mrozu, nakrywając ją matami 
ze słomy, papą lub innymi materiałami ocieplającymi. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie OST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.  
 
6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót Wykonawca będzie sprawdzał, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4 
lub 5.5: 
− sortowanie brukowca i osadzanie wyższych brukowców od strony zewnętrznej jezdni, a niższych 

ku jej środkowi 
− nieprzekraczanie wysokości dwóch kamieni bezpośrednio przylegających do siebie o 2 cm 
− właściwą wilgotność podsypki 
− osadzanie brukowców w podsypce co najwyżej do połowy ich wysokości (od 8 do 10 cm) 
− sposób klinowania brukowca 
− sposób ubijania brukowca 
− równość podłużną i poprzeczną nawierzchni 
 
6.4. Badania i pomiary dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni brukowcowej 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchni brukowcowej Wykonawca, w obecności 
Inżyniera, sprawdza: 
a) konstrukcję nawierzchni 
b) ukształtowanie osi nawierzchni 
c) rzędne nawierzchni 
d) przekroje poprzeczne 
e) szerokość nawierzchni 
f) równość nawierzchni 
g) ścisłość ułożenia nawierzchni 
h) dokładność ubicia nawierzchni 
i) pielęgnację nawierzchni przed oddaniem do ruchu 
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6.4.2. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Konstrukcję nawierzchni sprawdza się co do zgodności z dokumentacją projektową przez 
rozebranie nawierzchni na powierzchni około 0,1 m2 na co drugim kilometrze, lecz nie mniej niż  
w dwóch miejscach w całości odbieranego odcinka i stwierdzenie wielkości, kształtu i jakości 
brukowca oraz grubości podsypki, jak również makroskopowo - jakości użytego materiału. 

6.4.3. Wymagania dotyczące przekroju poprzecznego 

Przekroje poprzeczne sprawdza się w 10 miejscach na każdym kilometrze przez przyłożenie 
szablonu profilowego. Przekroje poprzeczne powinny być tak wykonane, aby prześwit między 
dolną krawędzią szablonu profilowego a powierzchnią nawierzchni nie przekraczał 20 mm. 

6.4.4. Wymagania dotyczące ścisłości ułożenia nawierzchni 

Ścisłość ułożenia brukowca sprawdza się 2 razy na 1 km przez wyłamanie od 1,5 do 2 m2 brukowca 
i ponowne zabrukowanie tym samym kamieniem. Ścisłość ułożenia brukowca przyjmuje się jako 
dostateczną, jeśli przy ponownym zabrukowaniu wyłamanej nawierzchni zabraknie kamienia do 
zabrukowania nie więcej niż 3% wyłamanej powierzchni. 

6.4.5. Wymagania dotyczące dokładności ubicia nawierzchni 

Dokładność ubicia nawierzchni sprawdza się 5 razy na 1 km ubijakiem o masie od 25 do 35 kg, 
używanym do ubijania brukowca. Przy sprawdzaniu dokładności ubicia brukowiec nie powinien 
okazywać widocznych oznak osiadania pod wpływem trzech uderzeń ubijakiem. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. 
Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 nawierzchni brukowcowej obejmuje: 
-    prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
-    przygotowanie podłoża, 
-    dostarczenie brukowca i innych materiałów, 
-    wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowej, 
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-    ustawienie kamieni oporowych, 
-    ułożenie brukowca, 
-    ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszywem łamanym bez zalewania spoin lub  

 z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
-    przysypanie warstwą piasku lub żwiru, 
-    wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane podano w OST „Wymagania ogólne”.       
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007 Nawierzchnie z kostki i płyt kamiennych  
 

Kod CPV 45233221-1 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki i płyt kamiennych w ramach 
rewitalizacji otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze w Bielsku - Białej.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymiennych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem nawierzchni z kostki regularnej i płyt kamiennych.  
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana 
do szybkiego ruchu samochodowego. 

1.4.2.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych. 

1.4.3.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 2. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w pkt 4. 
  
2.2. Kamienna kostka i płyty  

2.2.1. Klasyfikacja 

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki 
kamiennej wg PN-S-06100 oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg  
PN-S-96026. 

2.2.2. Wymagania 

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane 
cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania 
 i wytrzymałościowe I II według 

1. Wytrzymałość na ściskanie w 
stanie powietrzno-suchym, MPa, 
nie mniej niż 

160 120 PN-B-04110 [3] 

2. Ścieralność na tarczy Boehmego,                     
w centymetrach, nie więcej niż 0,2 0,4 PN-B-04111 [4] 

3. Wytrzymałość na uderzenie 
(zwięzłość), liczba uderzeń, nie 
mniej niż 

12 8 PN-B-04115 [5] 

4. Nasiąkliwość wodą, w %, nie 
więcej niż 

0,5 1,0 PN-B-04101 [1] 

5. Odporność na zamrażanie nie bada 
się 

całkowita PN-B-04102 [2] 

 
Zastosować kostki i płyty granitowe (rodzaje granitu wg projektu) oraz ciosane płyty wapienne  
o grubości 10 cm.  
 
2.2.3. Kształt i wymiary kostki i płyt  
 
Wymiary kostek i płyt - wg projektu.  
 
2.3. Krawężniki  
 
Kamienne wg SST 5.  
 
2.4. Cement 

Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 
32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
2.5. Kruszywo 

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
06712. 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy 
cementowo - piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo -
piaskowej nie może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 
 
2.6. Woda 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom 
PN-B-32250 [10]. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
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Badania wody należy wykonywać: 
− w przypadku nowego źródła poboru wody, 
− w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy. 
 
2.7. Włazy  
 
Włazy stalowe przystosowano do wypełniania kostkami kamiennymi.  
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-

piaskowej, 
− ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
− wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu 

ręcznym. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 6.  

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kostek i płyt kamiennych 

Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
Kostkę regularną i rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą 
powierzchnię środka transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać 
następne warstwy. 
Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych  
i rzędowych powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, kostki 
regularne i rzędowe powinny być podawane i odbierane ręcznie. 
Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną można składować  
w pryzmach. 
Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 

4.2.2.  Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających 
je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 2. 
 
5.2. Przygotowanie podbudowy 

Podbudowę pod nawierzchnie z kostek i płyt granitowych wykonać wg SST 004 i SST 006.  
 
5.3. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosować krawężniki kamienne odpowiadające 
wymaganiom norm wymienionych w pkt. 2.3.  
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
  
5.4. Podsypka 

Do wykonania nawierzchni z kostki i płyt kamiennych stosować podsypkę cementowo - piaskową.  
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej SST 
oraz z PN-S-96026. 
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST. 
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosić od 0,20 do 
0,25, a wytrzymałość na ściskanie  R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
 
5.5. Układanie nawierzchni z kostki i płyt  kamiennych  

5.5.1. Układanie kostki  
 
Kostkę i płyty kamienne układać w deseń podobny w dokumentacji.  
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał.  
 
5.5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Kostkę na zaprawie cementowo - piaskowej można układać bez środków ochronnych przed 
mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać kostki  
w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do 
+5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem 
o złym przewodnictwie cieplnym.  

5.5.5. Ubijanie kostki 

Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do 
wypełnienia spoin. 
Kostkę na podsypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem należy 
ubijać trzykrotnie. 
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin 
materiałem z podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 
2,0 cm. 
Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, 
polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba 
nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do 
ubijania. 
Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem 
każdą kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka 
jezdni. 
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Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. 
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju 
poprzecznego i podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie walcem 
o masie do 10 t - najpierw w kierunku podłużnym, postępując od krawężników w kierunku osi,  
a następnie w kierunku poprzecznym. 
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na 
zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą 
np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 

5.5.6. Wypełnienie spoin 

Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu 
układanej na podsypce cementowo-żwirowej. Bitumiczną masę zalewową należy stosować przy 
nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce bitumiczno - żwirowej, żwirowej lub 
piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem można stosować przy nawierzchniach z kostki 
nieregularnej układanej na podsypce żwirowej lub piaskowej. 
 

Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących wymagań: 
− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
− cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 
− wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 
− przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą  

z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 
− głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około  5 cm, 
− zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 
 
Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących wymagań: 
− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
− w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie 

spoiny. 
 
5.6. Pielęgnacja nawierzchni 

Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo - piaskową 
polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej 
wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem  
i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności 
od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do 
ruchu. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, 
można oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach 
pielęgnację nawierzchni można uznać za ukończoną. 
 
5.7. Regulacja studzienek i wymagania włazów  
 
W trakcie wykonywania nawierzchni należy wyregulować wszystkie studzienki telefoniczne, 
dostosowują je do projektowanego poziomu nawierzchni.  
Istniejące włazy należy wymienić na włazy stalowe, przystosowane do wypełnienia kostką 
kamienną.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 7.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg  
PN-B-11100.  
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych  
w tablicach 2, 3, 4. 
Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych  
i wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy  
i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. 
 
Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek 
drogowych w liczbie: 
− do badania zwykłego: 40 sztuk, 
− do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 
 
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami 
normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 
W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba 
sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza 
od 4. 
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię 
należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 
  
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz  
z wymaganiami określonymi w p. 5.4. 

6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki 

Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
− zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin  
− zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki 
 
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka  
o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie 
powinno być dostrzegane. 

6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 

Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
zawartymi w p. 5.5.6. 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach 
na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości 
wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - również 
przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki. 
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Równość 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie  
z normą BN-68/8931-04 [18]. 
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  
± 0,5%. 

6.4.3. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.4.4. Ukształtowanie osi 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  
± 5 cm. 

6.4.5. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.6. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych 
przedstawiono w tablicy 5. 

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań            
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

2. Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

3. Ukształtowanie osi w 
planie 

10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

4. Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

5. Grubość podsypki 10 razy na 1 km 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 8.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST 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 

Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu.  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− pielęgnację nawierzchni, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

  1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą. 
  2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 
  3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie. 

  4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 
Boehmego. 

  5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na 
uderzenie (zwięzłości). 

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

  7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
  8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 
  9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                  

i ocena zgodności. 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 
Warunki techniczne. 

12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



008 Konstrukcje żelbetowe  
 

Kod CPV 45262300-4 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach rewitalizacji otoczenia Zamku 
Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze w Bielsku - Białej.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
• Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem oraz rusztowań 
- wykonaniem zbrojenia 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu, 
- rozebranie deskowań, rusztowań 
- osadzanie w betonie marek stalowych, kotew, przejść szczelnych na instalacje, włazów  

• W skład robót konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych wchodzą: 
- podkłady betonowe  
- ławy fundamentowe  
- płyty fundamentowe 
- stopy fundamentowe 
- schody żelbetowe  
- różne elementy żelbetowe  

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami oraz określeniami podanymi 
w ST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.  

  Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót betonowych i żelbetowych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora 
nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 
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2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 
 
2.2. Beton 
 
• Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
• Do wykonywania konstrukcji żelbetowych należy użyć betonu zwykłego wg PN-EN-206-1. Klasy 

betonu - wg projektu.  
• Zakłada się, że beton konstrukcyjny będzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwórni zgodnie  

z normą i dostarczany na budowę. Nie przewiduje się produkcji masy betonowej na budowie. 
• Dostarczona mieszanka betonowa powinna być zaprojektowana oraz sprawdzona przy 

wytwarzaniu. 
• Z każdej dostarczonej partii betonu należy pobrać próbki do badań. 
 
2.3. Stal zbrojeniowa  
 
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 
projektu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, tj. A III N.   
 
2.3.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
 
• Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym  

w PN-81/H-84023. 
• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 
 

2.3.3. Wymagania przy odbiorze 

 
• Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
• Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest,  

w którym mają być podane: 
- nazwa wytwórcy 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 
- numer wytopu lub numer partii 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej 
- masa partii 
- rodzaj obróbki cieplnej 

 
2.4. Drut montażowy 
 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego  
o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, a do prętów o średnicy powyżej 12,0 mm - drutu min. 1,5 mm. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
 
• Pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
• Szalunki do betonu. 
• Wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. 
• Łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
• Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez ZRU. 
 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych  
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w  pkt. 6. 
 

4.2. Inne wymagania dotyczące środków transportowych  

 
• Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 

(tzw. gruszek).  
• Ilość betonowozów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 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 ZRU. 

• Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru),  

w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  

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

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
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- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych  

w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3. Wykonywanie robót 
 

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

i PN-B-06251. 
 

5.3.1. Montaż zbrojenia  

• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
• Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych. 
• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio  

w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
wstawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbudowie  
z betonu. 

• Układ konstrukcji musi umożliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
• Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość celu 

wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne. 
• W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 

ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 
 
5.3.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
 
• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.  
• Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 

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

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

 

5.3.3. Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

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

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

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość  

5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
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• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 

• Belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości 
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

 
5.3.4. Przerwy robocze 
 
• Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu słupów i wieńców należy sytuować poza 

podporami i węzłami w odległości ok. 1/5 rozpiętości elementów konstrukcyjnych. 
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  

z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

• Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin.                    

• Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  
i poprzednio ułożonego betonu. 

 

5.3.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 
• Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej  
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  

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

• Dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz 
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

• Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 
35°C. 

• Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 
5.3.6. Pielęgnacja betonu 
 
• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed 

szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych,  
a w okresie zimowym - mrozu. 
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• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

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

• 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. 

• Duże powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi 
przed parowaniem wody. 

 
5.3.7. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
• Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
• Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,                              
• Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację 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. Konstrukcję pokryć preparatem 
epoksydowym odpornym na odpornym na promienie UV (np. betondur UV). Postępować zgodnie  
z instrukcją producenta.  

 
5.3.8. Deskowania 
 
• Zakłada się wykonanie deskowań tradycyjnych lub systemowych zgodnie z Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych.  
• Zalecane jest stosowanie deskowań systemowych. 
• Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 
-  zapewniać odpowiednią szczelność 
-  zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
-  wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych 

• Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 
wymagań dokumentacji projektowej lub ZRU. 

 
5.3.9. Usuwanie deskowań 
 
Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 
• dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 2 MPa w ścianach, 
• dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur  

-  10 MPa w ścianach. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

 
• Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż 
6 próbek na partię betonu. 

• Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą. 

• Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych 
badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

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

• Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie  
w okresie krótszym niż od 28 dni. 

• Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu. 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

6.3.1. Fundamenty (ławy-stopy) 
 

• Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów ≤ 50mm, 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż 

±10 mm  
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 

nie powinno być większe niż ± 20 mm, zaś dla fundamentów służących jako oparcie słupów 
żelbetowych ≤ 5 mm 

 
6.3.2. Słupy  
 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub 

osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż ±10 mm  
• Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie  

w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż ±15 mm  
• Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 

poziomie nie powinno być większe niż: 
- ± 20 mm przy L ≤30 m, 
- ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m 
- ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m. 

• Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji  
o wysokości h nie powinny być większe niż ± h/300  

• Dopuszczalne wygięcie słupa pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być 
większe niż ±10 mm lub h/750  
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• Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 
wysokości h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 
- hi /300     przy klasie tolerancji N1, 
- hi/400      przy klasie tolerancji N2. 

 
6.3.3. Belki i płyty 
 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe 

niż ±10 mm  
• Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 

większe niż ± L/300 lub 15 mm  
• Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż ±15 mm  
• Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż ±10 mm  
• Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż ±15 mm  
• Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 

większe niż ±15 mm  
• Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 

podstawy nie powinno być większe niż:                   
- ± 20 mm przy H, ≤ 20 m 
- ± 0,5 (H,+20) przy 20 m < H, < 100 m 
- ± 0,2 (H,+200) przy H, > 100 m 

 
6.3.4. Przekroje 
 
• Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe 

niż ± 0,04 l, lub 10 mm.  
• Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż ± 0,04 l, lub 10 mm.  
 
6.3.5. Powierzchnie i krawędzie 
 
• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m 

nie powinny być większe niż 7 mm. 
• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 

być większe niż 15 mm. 
• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż 5 mm.  
• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż 6 mm.  
• Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie 

od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 ≤ 20 mm.  
• Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż  

4 mm.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8.  
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
 i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6  
dały wyniki pozytywne. 

 

8.3.  Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty 
 i certyfikaty materiałowe. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Normy 

 

PN-B-01801       Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
PN-EN 206-1:2003   Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-63/B06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe  

z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-B-03163-1  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 
 
9.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo 

ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa 
Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 
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• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 

• Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych  

i żelbetowych, 
 - 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki kontraktu. 
• Dokumentacja projektowa. 
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009 Izolacje 
 

Kod CPV 45260000-7 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach rewitalizacji otoczenia Zamku Książąt 
Sułkowskich przy ul. Wzgórze w Bielsku - Białej.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac izolacyjnych przewiduje się wykonanie: 
• izolacji przeciwwilgociowej  
• drenażu  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z  Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
 
• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót izolacyjnych. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją 
Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizację umowy (ZRU). 

 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
 
2.2. Izolacja przeciwwilgociowa   
 
- pionowa izolacja przeciwwilgociowa ław, stóp i ścian fundamentowych - roztwór asfaltowy do 

gruntowania i asfaltowa masa izolacyjna 
- izolacja pozioma - podkładowa papa termozgrzewalna na osnowie poliestrowej  
 
2.3. Drenaż odwadniający   
 
- rury drenarskie PVC w zwojach w osłonie z geowłókniny  
- żwir filtracyjny frakcji 8 - 14 mm  
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2.4. Informacje uzupełniające 
 
• Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach lub świadectwach ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

• Materiały uszczelniające nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 

• Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Rodzaje sprzętu używanego do robót izolacyjnych pozostawia się do uznania Wykonawcy, 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru),  
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami montażowymi 
producentów materiałów izolacyjnych, a także poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 
 
Wyszczególnienie robót przy wykonaniu robót izolacyjnych: 
 
5.3.1. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa  
 
• oczyszczenie podłoża 
• zagruntowanie podłoża  
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• ułożenie 2 warstw emulsji asfaltowej lub płynna folia (z wklejeniem w narożach taśmy)  
 
Przy wykonywaniu izolacji z tzw. „płynnej folii” należy postępować zgodnie z instrukcjami i kartami 
technicznymi producenta zastosowanego systemu.  
 
5.3.2. Drenaż odwadniający  
 
Drenaż odwadniający wzdłuż muru wykonać z rur drenażowych PVC w osłonie z geowłókniny. 
Drenaż obsypać żwirem filtracyjnym do wysokości poziomu terenu. Drenaż wykonać ze spadkiem 
min. 0,5% w kierunku studni kanalizacyjnej.  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych 
 
• Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w następujących fazach robót: 

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 

• Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 

sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów, itp.), 
- sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków 

kanalików ściekowych, 
- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 

• Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów  

i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 
- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 

odspojeń, niedoklejenia zakładów, itp.). 
 
• W przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające 

na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 
 
6.2. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych 
Tom I - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa  
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentów materiałów izolacyjnych. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  

i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 
dały wyniki pozytywne. 

 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i 
certyfikaty materiałów.  

 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZ ĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
9.1. Normy  
 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 
BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu.  
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010 Roboty murowe   
 

Kod CPV 45262510-9  
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych z kamienia przewidzianych do wykonania w ramach rewitalizacji otoczenia Zamku Książąt 
Sułkowskich przy ul. Wzgórze w Bielsku - Białej.  

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie murów z kamienia, tj. budowa kamiennych murów i uzupełnienie 
istniejących.  
 
 1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. 

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót kamieniarskich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
2.2. Do robót murarskich kamieniarskich stosować zaprawy cementowe marki M8 z dodatkiem  
       wodoszczelnym.  
 
2.3. Kamień łupany (wymiary i kształty na wzór w istniejących murach). 
 
2.4. Środki do impregnacji i hydrofobizacji kamienia  
 
Zastosować systemowe środki jednego producenta środków do budowy, ochrony i renowacji murów 
kamiennych 
• impregnacja i zabezpieczenie przeciw zagrzybieniu  
• hydrofobizacja  
• spoinowanie - zaprawa  
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3.   SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót murarskich z kamienia winien wykazać się 
możliwością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót murarskich tak 
mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
4.2. Informacje uzupełniające 
 
• Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
• Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru),  
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Mury kamienne powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 
 
5.3.1. Ogólne zasady wykonania murów z kamienia  
 
• stosować kamień łupany  
• stosować wymiary i kształty kamieni na wzór w istniejącym murze  
• przed ułożeniem w murze kamienie należy oczyścić z resztek ziemi, pyłu oraz zlać obficie wodą  
• kamienie w murze należy układać powierzchniami wspornymi prostopadle do sił ściskających  
• grubość spoin i dopuszczalne odchyłki przy powierzchniach stykowych obrobionych z grubsza:  

-  spoiny poziome - 12 mm (+8, - 4)  
-  spoiny pionowe - 10 mm (+15, - 5)  

• zaprawa powinna być naniesiona dopiero [po dopasowaniu kamienia na miejscu, w którym ma on 
być ułożony na stałe  
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• na każdą warstwę kamieni powinna być nałożona warstwa zaprawy w taki sposób, aby w murze 
nie było miejsc nie zapełnionych zaprawą  

• spoinowanie wykonać z systemowej zaprawy   
• odsłonięte fragmenty istniejących murów kamiennych wyczyścić ręcznie i mechanicznie wodą 

pod ciśnieniem „wybrać” spoiny, wyspoinować systemową zaprawą  
• wszystkie mury zaimpregnować i zabezpieczyć środkiem przeciwko zagrzybieniu  
• górne warstwy murów wykonać z wygładzeniem umożliwiającym swobodny spływ wody 

opadowej i poddać hydrofobizacji  
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
• zgodność realizacji z dokumentacją projektową 
• jakość kamienia  
• jakość stosowanych zapraw 
• odchyłki do projektu w zakresie geometrii ścian 
• wygląd powierzchni i krawędzi ścian 
• odwzorowanie nowych fragmentów muru na wzór istniejących  
 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.  
 
8.2. Podstawa płatności  
 
Zasady płatności za wykonane roboty określa umowa.  

 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZ ĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

9.1. Normy  
 
PN-B-14504    Zaprawy budowlane cementowe.  
BN-70/6716-02  Materiały kamienne. Kamień łamany.  
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9.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo 

ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa 
Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki kontraktu. 
• Dokumentacja projektowa. 
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011 Elementy metalowe    
 

Kod CPV 45262510-9  
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji metalowych 
elementów wykończenia przewidzianych do wykonania w ramach rewitalizacji otoczenia Zamku 
Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze w Bielsku - Białej.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie metalowych elementów przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane  
z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
-  balustrad na murach, schodach  
-  konstrukcji altany  
-  ozdobnych drzwiczek  
Wszystkie inne nie wymienione wyżej metalowe elementy wykończenia jakie występują przy 
realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem metalowych 
elementów wykończenia: przygotowanie i montaż elementów oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt.4. 
 
2.1.1. Wymagania ogólne dla materiałów na metalowe elementy wykończenia 
 

1.  Materiały, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny: 
- być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
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- odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

- w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskać 
pisemną zgodę inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez właściwą jednostkę naukowo-
badawczą, np. Instytut Techniki Budowlanej. 

2. Do wykonywania należy stosować powszechnie produkowane elementy metalowe, odpowiadające 
wymaganiom norm. 

3. Do łączenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych należy stosować, wkręty, śruby 
i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom normy. Materiały spawalnicze powinny spełniać 
wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji technicznej. 

 
2.1.2. Składowanie i przechowywanie materiałów metalowych 

1. Warunki przechowywania elementów, materiałów pomocniczych oraz materiałów do łączenia  
i spawania powinny zapewniać stałą gotowość użycia ich do produkcji. 

2. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych zamkniętych o wilgotności 
do 70%, lub w magazynach półotwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi. Dopuszcza się przejściowe magazynowanie w magazynach otwartych po 
uprzednim zabezpieczeniu przed korozją i wpływami atmosferycznymi. 

3. Wszystkie oczyszczone materiały i elementy należy składować suche w taki sposób, aby nie 
działały na nie żadne szkodliwe wpływy. Szczególnie należy trzymać z dala od tych materiałów: 
wapno, zaprawy budowlane, kwasy i inne substancje działające szkodliwie na metale. 

4. Składanie i przechowywanie powinno być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na 
elementy budowlane i materiały. 

 
2.1.3. Ocena jakości materiałów przeznaczonych do wykonywania elementów ślusarsko-kowalskich 
1. Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości  

i świadectw wystawianych przez producentów lub huty. 
2. Przy odbiorze materiałów sprawdzeniu podlegają podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz 

znaki zgodności z normami. 
3. Sprawdzanie wymiarów należy przeprowadzać uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub 

sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykończenia należy przeprowadzać wzrokowo 
w jasnym rozproszonym świetle z odległości nie mniejszej niż 50cm, o ile normy przedmiotowe 
nie określają inaczej. 

4. W przypadkach wątpliwych i koniecznych powinny być wykonywane badania laboratoryjne przed 
przekazaniem materiałów do produkcji elementów. 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
 
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu  
z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BHP zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6. 
 
4.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład metalowych 
elementów wykończenia można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP  
i przepisami o ruchu drogowym.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1,  
a w szczególności: 
 
5.2. Prace przygotowawcze 
 
5.2.1. Wymiary elementów i wartości odchyłek wymiarowych 
 

Wymiary wyrobów -wg dokumentacji technicznej zaakceptowanej przez zleceniodawcę. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny być w granicach odchyłek materiału wyjściowego, o ile 
materiał ten nie podlega dalszej obróbce, 
 
5.2.2. Dobór materiałów 
 

Materiały hutnicze stosowane do ślusarsko--kowalskich wyrobów i elementów budowlanych powinny 
być oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu itp. 
Do oczyszczania i odtłuszczania materiałów i elementów metalowych zaleca się stosować preparaty 
chlorowęglowodorowe. 
 
5.2.3. Obróbka 
 
1. Cięcie 
Do cięcia zaleca się stosować: nożyce ręczne, piłki ramowe, obcinaki do rur, przecinaki, wycinaki, 
nożyce elektromechaniczne, pneumatyczne, obcinarki elektromechaniczne do rur, piły tarczowe, 
ramowe; nożyce ręczne, nożyce dźwigniowe proste i zakrzywione a także cięcie tlenowe ręczne  
i maszynowe. 
Ze wszystkich krawędzi powstałych po cięciu należy starannie usunąć zadziory, rąbki,  
w szczególności należy usunąć ostrość i zadziory po obróbce wszędzie tam, gdzie mogły powstać 
uszkodzenia, pogorszenie jakości powierzchni, działania elementu lub niebezpieczeństwo wypadku. 
Dokładność kątowa cięcia powinna być zachowana zgodnie z dokumentacją lub niniejszymi 
warunkami. 
 
2. Prostowanie 
Podczas prostowania stali na zimno lub gorąco powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych promieni prostowania oraz temperatur, wynikające z własności technologicznych 
materiału. 
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Zaleca się prostowanie: 
- taśm, prętów, kształtowników, rur -na prostowarkach, 
- blach cienkich i wyrobów wycinkowych oraz taśm - przez wyprężenie, tj. rozciąganie do granicy 

plastyczności materiału, 
- wyrobów wydłużonych -dopuszcza się przez wyginanie. 
W wyniku przeprowadzonego prostowania nie powinny występować rysy i pęknięcia materiału. 
Dopuszczalna odchyłka wyrobów prostowanych nie powinna przekraczać 16 szeregu tolerancji 
prostoliniowości wg PN-80/M-01238. 
 
3. Gięcie 
Podczas gięcia stali na zimno lub na gorąco powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur oraz granicznych promieni gięcia, wynikające z własności technologicznych 
stali. 
Wygięte materiały stalowe nie powinny mieć pęknięć, rozwarstwień materiału i zmian przekroju, 
przekraczających dopuszczalne odchyłki. 
 
4. Wykonywanie otworów 
Wiercenie lub przebijanie otworów nie powinno powodować dostrzegalnego dodatkowego ubytku 
materiału ani na jego powierzchni, ani wewnątrz otworu. 
Wewnętrzna powierzchnia otworu powinna mieć czysty metaliczny połysk. 
Krawędzie otworów powinny być oczyszczone z zadziorów przez sfazowanie. 
 
5.3. Wykonanie połączeń 

5.3.1. Połączenia śrubowe 

1. Śruby, wkręty i nakrętki powinny odpowiadać wykonaniu średnio dokładnemu wg  
PN-82/M-82054. Dopuszcza się śruby, wkręty i nakrętki w wykonaniu zgrubnym wg  
PN-82//M-82054, o ile będą stosowane w elementach przeznaczonych do budownictwa 
przemysłowego, rolniczego bądź w piwnicach lub na strychach. 

2. Średnice d śrub należy przyjmować na podstawie grubości g cieńszej z części łączonych,  
z uwzględnieniem liczby płaszczyzn ścinania śrub. 

3. Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, 
uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie 
powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór 
przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. 

4. Całkowita grubość łączonych części w złączu nie powinna przekraczać 6 d. 
5. Łączone części powinny mieć powierzchnie oczyszczone, a nierówności powstałe po cięciu 

usunięte. 
6. Powierzchnie części łączonych przylegające do siebie powinny być zabezpieczone przed korozją. 
7. Dopuszczalna skośność otworów do połączeń na śruby powinna umożliwi ć prostopadłe ustawienie 
śruby do łączonych powierzchni części. Łeb i nakrętka powinny przylegać do nich całą 
powierzchnią przylgową. 

8. Zaleca się stosować podkładki sprężyste, podkładki odginane lub przeciwnakrętki bądź zawleczki 
do łączenia części lub elementów poddawanych w czasie użytkowania różnym drganiom. 

9. Zaleca się stosować podkładki zwykłe do łączenia części lub elementów w celu zmniejszenia 
nacisku jednostkowego, a podkładki klinowe do łączenia z kształtownikami gorącowalcowanymi, 
jak dwuteowniki, ceowniki itp. 

10. Nakrętki powinny być tak dokręcane, aby pod uderzeniem młotka kontrolnego śruba nie drgała, 
drżała i nie przesuwała się. 

11. Powierzchnie gwintu śrub oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek zaleca się pokryć 
cienką warstwą smaru stałego. 

12. Przy stosowaniu podkładek i zawleczek, wystająca część śruby powinna być odpowiednio dłuższa. 
Wystająca część śruby i zawleczka powinny być opiłowane, bez zadziorów i ostrych krawędzi. 
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13. Nie dopuszcza się wbijania śrub do otworów, aby nie uszkodzić gwintu i nie zmniejszyć 

wytrzymałości śruby. 
14. Nie dopuszcza się stosowania śrub, wkrętów i nakrętek z gwintami i łbami uszkodzonymi. 
15. Blachowkręty mogą być stosowane do mocowania blach oraz blach do kształtowników o grubości 

do 3mm. 
16. Wkręty samogwintujące mogą być stosowane do mocowania blach trapezowych do 

kształtowników o minimalnej grubości 4,5mm. 
17. Szczelność złącza powinna być zapewniona przez stosowanie dwóch podkładek neoprenowej  

i stalowej. 
 

5.3.2. Połączenia rozporowe 
 

1. Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli zaleca się stosowanie złączy 
rozporowych, kołków kotwiących, kołków wiercących.  

2. Średnica wszystkich złączy powinna wynikać z konstrukcji i powinna być, określona w kartach 
informacyjnych wyrobu. 

3. Zasady doboru i zastosowanie złączy rozporowych powinny określać szczegółowe instrukcje  
(np. producenta), a w przypadkach wątpliwych zastosowanie złączy powinno być zaakceptowane 
przez jednostkę naukowo-badawczą. 

4. Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być 
metalowe. 

5. Osadzenie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem następujących zasad: 
- otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 
- z otworu należy wydmuchać pył i drobiny urobku, 
- wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkimi uderzeniami młotka, 
- przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzania, 
- kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 

 
5.3.3. Połączenia spawane 
 

1. Połączenia spawane powinny być wykonane, według dokumentacji technicznej (instrukcji 
spawania), w której na podstawie rodzajów materiałów łączonych części, grubości i wymaganej 
jakości połączenia powinny być określone parametry spawania. 

2. Kąt ukosowania brzegu, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
tych parametrów należy przyjmować według właściwych norm spawalniczych w zależności od 
metody spawania, a w przypadku stosowania maszyn spawalniczych - zgodnie z instrukcją 
użytkowania maszyny. 

3. Przesunięcie krawędzi przekrojów łączonych czołowo nie powinno być większe niż: 
- 0,25 g - gdy grubość cieńszego elementu g ≤12 mm, 
- 0,15 g - lecz nie więcej niż 6mm, gdy g ≥20 mm, 
- 3 mm - dla grubości pośrednich. 

4. Szczelina między elementami spawanymi w złączach kątowych, teowych, zakładkowych  
i nakładkowych o nie ukosowanych brzegach nie powinna być większa niż 1,5 mm. 

5. Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami o szerokości minimum 15 mm powinny być suche  
i oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać 
rozwarstwień widocznych nieuzbrojonym okiem. 

6. W przypadku konieczności spawania elementów o różnych (nierównych) grubościach, brzeg 
grubszej części należy obrobić ukośnie w stosunku 1:5, aż do wyrównania z grubością cieńszej 
części. Obróbka grubszej części elementów łączonych może być jednostronna lub dwustronna. 

7. Dopuszcza się spawanie bez obróbki grubszej części, jeżeli wysokość wystającej krawędzi 
grubszej części jest nie większa niż 0,7 grubości cieńszej części; może to mieć zastosowanie  
w przypadku, gdy grubość części cieńszej nie przekracza 3mm. Przy grubościach 3-10mm części 
cieńszej wysokość wystającej krawędzi nie powinna być większa niż 0,5 grubości części cieńszej. 
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Natomiast przy grubościach 10-25mm części cieńszej wysokość wystającej krawędzi nie powinna 
być większa niż 5mm. 

8. Elektrody stalowe, druty i pręty stalowe oraz topniki stosowane przy spawaniu łukiem krytym 
powinny odpowiadać gatunkom wskazanym w instrukcji spawania lub warunkom podanym w 
obowiązujących normach. 

9. Rzeczywista grubość spoin (wszystkich rodzajów) może być o 20% większa od grubości 
nominalnej; miejscowo dopuszcza się grubość spoin mniejszą od nominalnej: 
- o 5%> - w przypadku spoin czołowych, 
- o 10% - dla pozostałych spoin. 

10. Złącza spawane nie powinny wykazywać następujących wad: pęknięć, przyklejeń zewnętrznych, 
braku przetopu, kraterów, kanalików i nawisów lica spoiny, niewłaściwego kształtu złącza. 

11. Części spawane nie powinny ulegać odkształceniom (gięciu) wskutek wadliwego wykonywania 
spawania. 

12. Najniższa temperatura otoczenia, przy której mogą być wykonywane roboty spawalnicze, powinna 
być uzależniona od rodzaju i gatunku materiału, jego grubości, warunków, techniki spawania itp. 
Temperatura otoczenia, przy której mogą być wykonywane roboty spawalnicze, nie powinna być 
niższa niż -5°C. Spawanie w niższych temperaturach wymaga każdorazowo zgody kontroli 
technicznej (kierownika budowy, inspektora nadzoru technicznego, kierownika produkcji). 

13. Wystające części spoiny spawalniczej powinny być usunięte na powierzchniach, które pozostają 
widoczne, jeżeli nie są one potrzebne ze względów statycznych i jeżeli w opisie robót nie podano 
inaczej. 

14. Przygotowanie brzegów i rowków do spawania powinno być zgodne z wymaganiami norm. 
 
5.4. Dopuszczalne błędy wykonania wyrobów i elementów 

1. Dopuszczalne tolerancje w wyrobach ślusarsko-kowalskich przeznaczonych dla budownictwa  
w zakresie:  
- prostoliniowości i płaskości wyrobów, 
- okrągłości w stosunku do średnicy nominalnej, 
- równoległości i prostopadłości elementów, 
- współosiowości, współśrodkowości, symetrii i przecinania się osi, 
- powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/M-02138 lub nowszej 

2. Dopuszczalne odchyłki powierzchni licowej wyrobu od płaszczyzny nie powinny być większe niż 
podano w tablicy. 

 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni licowej wyrobu: 
 

Nazwa wady Dopuszczalna odchyłka 

Wklęsłość 
(nieckowatość) 

Na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych lub polerowanych niedopuszczalna; 
na innych powierzchniach wyrobu, których wielkość nie przekracza 0,2 m2 dopuszcza się 
wklęsłość do 1mm; na powierzchniach większych - do 2 mm. 

Wgłębienia  
i wypukłości 

Na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych lub polerowanych niedopuszczalne; 
na innych powierzchniach wyrobu dopuszczalne dwa wgłębienia lub wypukłości nie 
większe niż 0,1 mm na 0,1 m2, pod warunkiem że łączna powierzchnia wgłębień 
i wypukłości nie przekroczy 0,5% powierzchni licowej. 

Sfalowanie 
na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych lub polerowanych niedopuszczalne; 
na innych płaszczyznach wyrobu dopuszczalna jedna fala o wysokości 1mm na 1 m2. 

Nierówności  
i uszkodzenia 

krawędzi 
Na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych lub polerowanych niedopuszczalne. 
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5.5. Wykończenie powierzchni wyrobów ślusarsko-kowalskich i zabezpieczenie ich przed korozją 
 
Powłoki z farby olejnej półmatowej w kolorze czarnym. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7, 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
 
6.2. Odbiór metalowych elementów wykończenia 

6.2.1. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone 
następujące cechy: 

- wymiary elementów i ich części składowych, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów, 
śrub itp.) oraz rozstaw otworów na nity i śruby, średnice otworów oraz sprawność działania 
części ruchomych, 

- wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń, 
- zabezpieczenie wyrobu przed korozją, 
- zgodność z dokumentacją techniczną. 

 
6.2.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów wbudowanych powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

 
6.2.3. Badania przy odbiorze robót 
 
6.2.3.1.Wymagane badania 
 
Do oceny wartości technicznej danego elementu powinny być przedłożone wyniki badań: 

- materiałów użytych do wykonania wyrobu (ewentualnie zaświadczenia o jakości materiałów 
wystawione przez producenta), 

- gotowego wyrobu, 
- prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobów. 

 
6.2.3.2. Badanie materiałów 

1. Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie załączonych „Zaświadczeń o jakości" wystawionych przez producenta oraz 
zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi. 

2. W przypadku gdy producent elementów przeprowadzał badania jakości materiałów we własnym 
zakresie, wyniki tych badań powinny być dołączone do dokumentacji odbiorczej. 
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6.2.3.3. Badanie gotowych elementów 

1. Badanie elementów ślusarsko-kowalskich powinno co najmniej obejmować sprawdzenie: 
- wymiarów, 
- wykończenia powierzchni, 
- zabezpieczenia antykorozyjnego, 
- połączeń konstrukcyjnych, 
2. W skład partii elementów przeznaczonych do badań powinny wchodzić elementy ślusarsko-

kowalskie jednego rodzaju i jednego typu. 
3. Sprawdzenie powinno dotyczyć: 
- wymiarów - taśmą stalową z dokładności do 1mm, suwmiarką i szczelinomierzem, 
- wykończenia powierzchni -za pomocą liniału metalowego mierniczego i szczelinomierza, 
- zabezpieczenia antykorozyjnego -makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności; 

powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 
- rodzajów, liczby i wielkości okuć -na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich zamocowania 

i działania przez oględziny i skontrolowanie ruchu elementów ruchomych, 
- połączeń konstrukcyjnych -na zgodność z niniejszymi warunkami technicznymi i wymaganiami 

norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Z przeprowadzonych sprawdzeń należy sporządzić protokół odbioru, w którym powinna być również 
podana ocena jakości wykonanego elementu. 
 
6.2.3.4. Badanie jakości wbudowania 
 
1. Do odbioru powinna być przedłożona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju 

robót, wyniki sprawdzeń podanych w p. 29.18.3.3 oraz dziennik robót, o ile taki był prowadzony 
(ew. wyciągi z zapisów w dzienniku budowy). 

2. W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów, 
- szczelność wbudowanego elementu na przenikanie wody opadowej przez element. 

3. Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione 
zauważone usterki. 

 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 

6.3. Ocena wyników badań po odbiorze 

1. Jeżeli badania wykażą zgodność wykonanych robót z niniejszą „Specyfikacją", to należy je uznać 
za zgodne z wymaganiami norm. 

2. W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z niniejszą „Specyfikacją" należy ustalić, 
czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszej „Specyfikacji" 
zagrażają bezpieczeństwu i na ile obniżają jakość wykonanych elementów. Elementy zagrażające 
bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób 
prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. 

 
 
 
 
 



 

 - 89 - 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót.  
 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji.  
Płatności wg ustaleń zawartych w treści umowy 
 
 
9.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
 
9.1. Związane normatywy 
 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
Rozdział 1  -  Warunki Ogólne Wykonania. 
Rozdział 29 -  Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane. 
Rozdział 27 -  Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne. 
 
9.2. Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 
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012 Dostawa i montaż urządzeń małej architektury  

 
Kod CPV 45233293-9 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru urządzeń małej 
architektury oraz zapór drogowych w ramach rewitalizacji otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich 
przy ul. Wzgórze w Bielsku - Białej.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
W ramach prac związanych z zagospodarowaniem terenu przewiduje się: 
• dostawę i montaż ławek 
• dostawę i montaż koszy na śmieci 
• dostawę i montaż stojaków na rowery 
• dostawę i montaż słupków żeliwnych stylizowanych  
• dostawę i montaż tablicy informacyjnej  
• dostawę i montaż zapór drogowych   
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST 
pkt. 5. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
2.1. Ławka (z oparciem i podłokietnikami, bez oparcia)  
 

• ławki żeliwne z profili szerokości 60 mm, stylizowanych malowanych farbami epoksydowymi  
o podwyższonej trwałości; siedziska i oparcie z listew świerkowych gr. 30 mm, zaimpregnowanych 
ciśnieniowo przeciw korozji biologicznej szlifowanych i malowanych lakierobajcami.  

 
2.2. Kosze na śmieci 
 
Konstrukcja żeliwna z koszem metalowym z daszkiem.  
 
2.3. Stojaki na rowery    
 
Wielostanowiskowe (5) z profili żeliwnych, stylizowanych zabezpieczonych przez malowanie.   
 
2.4. Słupki żeliwne  
 
Słupki żeliwne, stylizowane, wysokość ponad teren 1,10 m.  
 
2.5. Tablica informacyjna   
 
Tablica informacyjna zgodna z aktualnie przyjętym systemem komunikacji wizualnej miasta Bielsko - 
Biała.  
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2.6. Zapory drogowe  
 
Zapora drogowa automatyczna, chowana, z napędem hydraulicznym, sterowana pilotem:  
- średnica cylindra - 220 mm  
- wysokość cylindra - 600 mm  
- materiał - stal FE 370, kolor szary antracyt  
- kieszeń montażowa z alucynku  
- wyposażenie: centrala sterująca, odbiornik radiowy, pilot sterujący, grzałka, oświetlenie LED, 

pętla indukcyjna, sygnalizacja akustyczna  
- zasilanie 230 V  
- klasa ochrony IP 56  
 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy po uzgodnieniu z ZRU, 
jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
5.2.Ławki, stojaki na rowery  
 
Ławki i stojaki na rowery mocować do podłoża przy pomocy stalowych kotew rozporowych.  
 
5.3. Kosze na śmieci, słupki żeliwne   
 
Kosze na śmieci, słupki żeliwne montować zgodnie z kartą produktu producenta.  
 
5.4. Zapory drogowe   
 
Zapory drogowe montować zgodnie z instrukcją producenta. Montaż powierzyć autoryzowanej 
firmie. W zakresie prac wchodzi wykonanie zasilania elektrycznego.  
 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
Kontrola jakości polega na: 
- kontroli jakości materiałów 
- kontroli jakości robót 
 
Wszystkie użyte materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
aprobatę ZRU.  
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Kontroli podlega: 
- stabilność (przymocowanie do podłoża)  
- sprawdzenie czy urządzenia posiadają atesty bezpieczeństwa  
- wykonanie fundamentów pod urządzenia (głębokość posadowienia)  
- przymocowanie urządzeń do fundamentów  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.1. Jednostki obmiarowe  
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne zasady i podstawy płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZ ĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Oznaczenie składu ziemnego.  
 
PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
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013 Instalacje elektryczne 
 

Kod CPV 45400000-1 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach rewitalizacji otoczenia Zamku Książąt 
Sułkowskich przy ul. Wzgórze w Bielsku - Białej.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
– wykonawstwie robót instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych dla obiektu wymiennego  
w punkcie 1.1. zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z innymi, obowiązującymi w chwili 
prowadzenia robót, normami i przepisami. 
 
1.3. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej S.T. są zawarte w pkt. 1.5 ST, a pozostałe są zgodne z obowiązującymi 
normami., „Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych” oraz aktualną Ustawą „Prawo 
Budowlane”. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wszystkie roboty budowlano - montażowe należy wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi 
„Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.  
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót. W przypadkach wymagających 
wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach projektowych Wykonawca 
ma obowiązek powiadomienia (w formie wcześniej uzgodnionej ) projektanta i inspektora nadzoru  
w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie.  
Projekty powykonawcze lub uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące 
podlegają bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektrycznej pod 
rygorem nieważności. 
 
 
2.  ZAKRES PRAC 
 
• demontaż istniejących latarń oświetlenia terenu wraz z zasilaniem kablowym  
• montaż skrzynki rozdzielczej  
• wykonanie nowych linii kablowych dla potrzeb oświetlenia terenu  
• montaż nowych latarń oświetlenia terenu  
• montaż kinkietów  
• montaż podświetlenia schodów i podzamcza  
• wykonanie dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  
• demontaż i ponowny montaż kamery monitoringu CCTV  
• wykonanie pomiarów i prób 
• dopuszczenie do robót przez RD 
• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
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3.  MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA 
 
3.1. Ogólne wymagania 
 
Przy wykonaniu robót budowlano - montażowych należy stosować materiały  i wyroby 
elektroinstalacyjne dopuszczone do odbioru i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadające 
odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty i wskazane przez projektanta w projekcie 
wykonawczym.  
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, dobrej jakości, o parametrach wykonawczych 
określonych w opracowanej dokumentacji. 
 
3.2. Wymagania dotyczące materiałów, przechowywanie i składowanie.  
 
Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu należy zachować wymagania dotyczące transportu,  
przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach lub instrukcjach 
producentów. 
Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych na wskutek 
wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych.  
  
 
4.  SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie  takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót,  zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy  
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów  
i sprzętu. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację ZRU. 
 
 
5.  TRANSPORT 
 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów 
niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy przed 
zabezpieczyć przedmioty przed ich przemieszczeniem się i uszkodzeniem. W czasie transportu, 
załadunku i wyładunku aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielnych należy przestrzegać zaleceń 
wytwórcy, a w szczególności zabezpieczyć transportowane urządzenia przed drganiami i wstrząsami. 
 
 
6.  WYKONYWANIE ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
 
Roboty budowlano - montażowe muszą być wykonywane przez uprawnionego wykonawcę w zakresie 
objętym niniejszym projektem, posiadającego grupę SEP i należącego do Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi : 
- normami podstawowymi 
- przepisami i rozporządzeniami związanymi z normami podstawowymi 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” tom V - 

Wydawnictwo „ARKADY” 
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót 
- przepisami BPH, ochrony p.poż orasz ochrony przeciwporażeniowej w zakresie obowiązującym dla 

danego zakresu robót 
- projektem budowlano - wykonawczym 
- ustaleniami podjętymi w ramach nadzoru autorskiego 
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- Wykonawca na 14 dni przed rozpoczęciem robót powinien w RD-Kęty zamówić wyłączenie linii  
i dopuszczenie do robót 

- prace w pobliżu urządzeń podziemnych należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi 
- po wykonaniu robót przyłącza zgłosić w Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym dla 

wykonania inwentaryzacji na podkładach geodezyjnych 
- należy dokonać pomiarów odbiorczych linii kablowych 
- po zakończeniu robót należy zgłosić do odbioru technicznego przez RD, przedkładając dokumentację 

powykonawczą 
 
6.2.  Zabezpieczenie robót 
 
Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru przez Inwestora, skuteczne 
zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowanych. Wykonanie 
zabezpieczeń należy do zadań określonych niniejszą specyfikacją, a wiec w przypadku uszkodzeń 
spowodowanych brakiem lub niedostateczną jakością zabezpieczeń koszty naprawy ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Oznakowanie instalacji 
 
Wszystkie elementy instalacji oraz pozycje przełączników sterowania należy prawidłowo oznakować. 
Listwy montażowe podłączeń elektrycznych i końcówki  przewodów wszystkich połączeń należy 
oznakować zgodnie z danymi zawartymi w rysunkach wykonawczych (powykonawczych).  
W rozdzielniach należy umieścić schematy instalacji. 
 
 
7.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
7.1. Kontrola jakości robót  
 
Kontrola jakości obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanych robót z projektem budowlano -
wykonawczym oraz warunkami technicznymi wykonania danego rodzju robót elektrycznych, a także 
sprawdzenie udokumentowania jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami. 
Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzona przez osoby upoważnione, wymienione  
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. 
 
7.2. Badania i próby pomontażowe 
 
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca 
wykonuje próby i pomiary pomontażowe oraz uruchamia instalacje. Po wykonaniu prób i pomiarów 
sporządza protokoły zgodnie z wymaganiami i normami obowiązującymi w tym zakresie.  
Podstawowym celem badań wykonanych instalacji jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy 
zainstalowane przewody, kable, aparaty oraz środki ochronne spełniają wymagania określone  
w odpowiednich normach, spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym 
oddziaływaniem instalacji elektrycznej, nie mają uszkodzeń, wad lub odporność mniejszą niż wymagana, 
są dobrze dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 
Należy wykonać następujące pomiary: 
- sprawdzenie ciągłości żył kabli 
- pomiar rezystancji izolacji kabli  
- pomiar rezystancji uziemienia przewodu PE dla instalacji. 
 
7.3. Ocena wyników badań i pomiarów    
   
Wyniki badań i pomiarów zawarte w protokołach powinny być zgodne z wymaganiami 
obowiązującymi dla kontrolowanego elementu oraz instalacji elektrycznej. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT  
 
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z : 
- Obowiązującymi normami i przepisami, 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” tom V, 

wydawnictwo „ARKADY” 
 
W przypadku robót zanikowych należy wykonać odbiory częściowe. 
Odbioru robót powinien dokonywać ZRU, przedstawiciel ZE przy udziale wykonawcy robót. 
 
Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze robót są : 
- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
- karty gwarancyjne, 
- certyfikaty i aprobaty techniczne, 
- dokumentacja powykonawcza,  
- protokoły pomiarów, 
- instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji zainstalowanych urządzeń.  
 
 
9. NORMY I PRZEPISY  
 
PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie  

i budowa. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza  

i sterownicza. 
PN-57/E-05022 Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe przewodów w urządzeniach 

odbiorczych. 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepięciami. 
PN-IEC 60364-5-534:2003r.  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony 

przed przepięciami.  
PN-IEC 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne. 
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
PN-E-0470 Wytyczne pomontażowe badań odbiorczych. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Ochrona przeciw porażeniowa. 
 
 
Inne dokumenty i przepisy: 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom V, wydawnictwo 

„Arkady” 1988 r.  
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki - WEMA 1988 r. 
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej  
(Dz. U. nr 81 z 1990 r.) 

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami. 
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014 Kanalizacja deszczowa 
 

Kod CPV 45232410-9 
 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej w ramach rewitalizacji otoczenia Zamku Książąt 
Sułkowskich przy ul. Wzgórze w Bielsku - Białej.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej i przepustów rurowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 

1.4.2. Kanały 

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

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych 
i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż  1,0 m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 
włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 



 

 - 98 - 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli  
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające 
wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego. 

1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur 
żeliwnych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu 
ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego 
zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natężenia przepływu. 

1.4.3.12. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje  
i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego 
na wyższy. 

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału  
z utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 

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

1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

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

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w OST pkt 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.6. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w OST pkt 2. 
 
2.2. Rury kanałowe 

2.2.1. Rury PVC-U ze ścianką litą SN8 typu ciężkiego wraz z uszczelkami gumowymi wg  
PN-8D/C-6925, spełniające wymagania PN-EN 1401/1999. 
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2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Komora robocza 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
− kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20], łączonych 

na uszczelki gumowe. Studnie winny być wykonane z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego, 
mrozoodpornego. 

2.3.2. Komin włazowy 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m 
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. 

2.3.3. Dno studzienki 

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt 
2.3.1. Można stosować prefabrykowane elementy denne z wykształconymi kinetami. 

2.3.4. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
− włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane  

w korpusie drogi, 
− włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza 

korpusem drogi. 

2.3.5. Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14]. 
 

2.3.6. Studzienki systemowe tworzywowe  
 

Studzienki tworzywowe PP winny być kompletne i składać się z:  
- kinety PP (przepływowej, połączeniowej lub zbiorczej)  
- rury trzonowej karbowanej PP  
- teleskopowego adaptera  
- betonowego pierścienia lub stożka odciążającego  
- włazu żeliwnego klasy D400  
 
2.4. Studzienki ściekowe 
 

2.4.1. Wpusty uliczne żeliwne 

Wpusty uliczne żeliwne klasy D400 powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-
74080-04 [13]. 

2.4.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 
cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]. 

2.4.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego 
klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.4.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego 
klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.4.5. Płyty fundamentowe zbrojone 

Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy B 15. 
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2.4.6. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4]. 

2.4.7. Wpusty uliczne tworzywowe ø 425 PP  
Kompletne, systemowe, tworzywowe PP wpusty uliczne składają się z: 
- dennicy PP  
- rury trzonowej karbowanej PP  
- rury teleskopowej PP  
- kraty żeliwnej klasy D400  
 
2.5. Beton 
 

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17]. 
 
2.6. Zaprawa cementowa 
 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
 
2.7. Odwodnienie liniowe  
 

Zastosować systemowe odwodnienie liniowe typu V 200 z zamknięciem zatrzaskowym, wykonane  
z polimerobetonu z rusztem w podłużne mostki z zabezpieczeniem przeciwpoślizgowym - ruszt klasy 
B125 ze stali nierdzewnej.  
 
2.8. Składowanie materiałów 
 
2.8.1. Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia 
składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.8.2. Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany 
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać  
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kręgów. 

2.8.3. Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.8.4. Wpusty żeliwne 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach  
o wysokości maksimum 1,5 m. 
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2.8.5. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− żurawi budowlanych samochodowych 
− koparek przedsiębiernych 
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych 
− sprzętu do zagęszczania gruntu 
− wciągarek mechanicznych 
− beczkowozów 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4. 
 
4.2. Transport rur kanałowych 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu  
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 
4.3. Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
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4.4. Transport włazów kanałowych 
 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach 
po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
 
4.5. Transport wpustów żeliwnych 
 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
 
4.6. Transport mieszanki betonowej 
 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.7. Transport kruszyw 
 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe  
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
ZRU. 
 
5.3. Roboty ziemne 
 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony  
z ZRU. 
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W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od 
projektowanego poziomu dna. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia 
lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla 
przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament 
betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru 
lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m należy wykonać 
fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST. 
 
5.5. Roboty montażowe 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniższe warunki: 
• najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 

0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
− dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
− dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ 

        (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
• głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do  

1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m  
w celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym kanale. 

5.5.1. Rury kanałowe 

Rury kanałowe układa się zgodnie z instrukcją producenta. 
Rury tworzywowe układać na 20 cm zagęszczonej warstwie piasku na wyprofilowanym 
i utwardzonym podłożu. Po ułożeniu rur należy je obsypać piaskiem na wysokość min 30 cm ponad 
wierzch rury. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 0,3 m 
można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą). 
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się  
w granicach  od 45 do 90o. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać  
w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 

5.5.2. Przykanaliki 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy 
przestrzegać następujących zasad: 
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 

podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 
ogólnospławnego), 

− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów  
i przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m), 
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− długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej 
połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

− włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 
studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 

− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach 
większych od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne, 

− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o (optymalnym 

60o), 
− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby 

wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku 
konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) 
umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

− włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być 
usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać następujących zasad: 
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami określonymi 
w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych 
 

Średnica 
przewodu 

Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m) 

odprowadzające
go 
(m) 

przelotowej połączeniowej 
spadowej-

kaskadowej 

0,20    
0,25  1,20  
0,30 1,20  1,20 
0,40    
0,50  1,40  
0,60 1,40  1,40 

  
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych 
należy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) 
lub na zmianie kierunku kanału, 

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 

− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu 

i przygotowanym fundamencie betonowym, 
− studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 

warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym, 

− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 
studzienki spadowe - kaskadowe, 
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− studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć przelew  
o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki 
zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej 
usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna 
przekraczać 4,0 m. 

 
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest  
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu 
powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [23]. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej 
− komina włazowego 
− dna studzienki 
− włazu kanałowego 
− stopni złazowych 
 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 
głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) 
dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem 
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m wg 
BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub 
rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem  
o największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze 
roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051 [9]. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny  
z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do 
kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście  
z jednego wymiaru w drugi. 
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach można 
stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach  
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  
terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe  
w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

5.5.4. Komory przelotowe i połączeniowe 

Dla kanałów o średnicy 0,8 m i większych należy stosować komory przelotowe i połączeniowe 
projektowane indywidualnie, złożone z następujących części: 
− komory roboczej, 
− płyty stropowej nad komorą, 
− komina włazowego średnicy 0,8 m, 
− płyty pod właz, 
− włazu typu ciężkiego średnicy 0,6 m. 
Podstawowe wymagania dla komór roboczych: 
− wysokość mierzona od półki-spocznika do płyty stropowej powinna wynosić od 1,80 do 2,0 m, 



 

 - 106 - 

− długość mierzona wzdłuż przepływu min. 1,20 m, 
− szerokość należy przyjmować jako równą: szerokość kanału zbiorczego plus szerokość półek po obu 

stronach kanału; minimalny wymiar półki po stronie włazu powinien wynosić 0,50 m, zaś po stronie 
przeciwnej 0,30 m, 

− wymiary w planie dla komór połączeniowych uzależnione są ponadto od wielkości kanałów i od 
promieni kinet, które należy przyjmować dla kanałów bocznych o przekroju do 0,40 m równe 0,75 m, 
a ponad 0,40 m - równe 1,50 m. 

Komory przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odległościach do 100 
m oraz przy zmianie kierunku kanału. 
Komory połączeniowe powinny być zlokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych. 
Wykonanie połączenia kanałów, komina włazowego i kinet podano w pkt 5.5.3. 
 

5.5.5. Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny 
być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo - 

min. 1,50 m i max. 2,05 m), 
− głębokość osadnika 0,95 m, 
− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być 
usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości 
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na jedną studzienkę 
powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. 
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50 m; od 3 do 
5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m. 
Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w odległości 
minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika. 
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować 
się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 
Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, 
dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi 
urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika. 
Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze 
studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna 
przekraczać 3,0 m. 

5.5.6. Izolacje 

Elementy betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, 
zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” 
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z ZRU. 
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na 
gorąco wg PN-C-96177 [8]. 
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia 
czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z ZRU. 
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5.5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien 
być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien 
być zgodny z określonym w SST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z ZRU. 
 
5.6. Próby szczelności i odbiory  
 
Próby szczelności kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi 
wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735. 
Próbę szczelności kanalizacji deszczowej wykonać w obecności przedstawiciela działu technicznego 
AQUA S.A. w Bielsku - Białej.  
 
5.7. Inwentaryzacja geodezyjna  
 
Układane rurociągi oraz wszystkie inne obiekty (studnie, wpusty, itp.) należy inwentaryzować na bieżąco.  
Do odbioru należy przedstawić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z klauzurą Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej.  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i 
ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez ZRU. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie szczelności rurociągów  
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 
być zgodny z pkt 5.5.9, 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

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

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami ZRU, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
− wykonane komory, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
  2.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 
  3.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 
  4.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
  5.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
  6.     PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
  7.     PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego). 
  8.    PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 
  9.    PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania                   

i badania. 
10.    PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 
11.    PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
12.    PN-H-74101 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 
13.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
14.    BN-62/6738-03,04, 07         Beton hydrotechniczny. 
15.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                        

i żelbetowe. 
 
10.2. Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

22. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg  październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, 

Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r. 
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane  
i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez 
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r. 

 
 


