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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

 

SST - 01. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
1.0. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora  
Specyfikacja Techniczna ST-01. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 

inwestycji pt.: 

 

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Janowice gm Pleśna 

dz. nr 734/1 w Janowicach 

 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

 
1.2.1. Przedmiot Robót  
Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna robót 

przy budowie wielofunkcyjnych boisk o nawierzchni poliuretanowej. 

 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

 
45100000-8 Prace dotyczące przygotowania placu budowy  
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach 

sportowych 45262300-4 Prace betoniarskie 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

 
1.3. Zakres stosowania ST  
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

 
SST - 02. - Wykonanie wykopów w gruncie nie skalistym  
SST - 03. – Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  
SST - 04. - Betonowe obrzeża chodnikowe  
SST - 05. - Roboty betoniarskie  
SST - 06. – Ogrodzenie z siatki stalowej 
SST - 07. - Nawierzchnia poliuretanowa 

 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  
Prace tymczasowe i towarzyszące  
- geodezyjne wytyczanie elementów boiska 
 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  
- inwentaryzacja powykonawcza  
- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów 

potrzebnych Wykonawcy 
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1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji 

robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób t trzecich. 

 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych 

 
1.5.1.1.  Wymagania ogólne  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora . 

 
1.5.1.2.  Zgodność z dokumentacją projektową  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Projektem 

Budowlanym. Dane określone w Projekcie Budowlanym będą uważanie za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i  
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Projektem Budowlanym i wpłynie 

to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 
1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa  

a) Decyzja o pozwoleniu na budowę i zatwierdzony Projekt Budowlany 

 
1.5.1.4. Dokumenty budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich 

wymaganych prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6."Opis 

działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do 

dokumentów odniesienia" niniejszej Specyfikacji oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożlwiającym odczytanie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 
1.5.1.5. Kierownik Budowy  
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy oraz kierowników robót 

posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiązków Kierownika Budowy 

należy przyjąć wg ustawy "Prawo budowlane" z 7.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisów 

powiązanych. 

 
1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami  
Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy przedkładają swoje 

uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robót Budowlanych.  
Wykonawca Robót Budowlanych przekazuje w/w dokumenty każdemu z zainteresowanych 

podwykonawców. Wykonawca Robót Budowlanych winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do 

kontynuacji prac przez podwykonawcę. Procedury i niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia 

Inspektor z ramienia Inwestora wszystkim podwykonawcom.  
Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy wykonawcami. 

Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie wewnętrznym oraz w 

interpretacji poszczególnych zadań.  
W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów. 

Należy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadań. 

 

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 
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1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Inwestor przekaże Wykonawcy egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej / projekt budowlany i wykonawczy/. 

 
1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdującymi się na nim 

obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz 

podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we własnym zakresie. 

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

-zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i 

zawilgoceniem, -zabezpieczenia i konserwację przewodów, sieci, 

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów budowlanych 

-zabezpieczenie wymaganych warunków wiązania dla betonów fundamentu, podłoży, podkładów i posadzek. 

 
1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu  
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  
-Projekt zaplecza technicznego budowy -

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki:  
-Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych instalacji 

będzie ustalane wspólnie z Inwestorem i Użytkownikiem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ubytkowania 

oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie działki oraz poza nią zarówno dla uczestników 

procesu budowlanego jak i dla osób postronnych. -Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy , 

harmonogram zajęcia i zwolnienia poszczególnych stref wraz z harmonogramem montażu i demontażu 

instalacji i sprzętu w ciągu 15 dni od rozpoczęcia prac. 

 
Wykonawca Robót budowlanych sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 

-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 

-instalacji placu budowy: pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, 

pojemników na odpady, usuwanie śmieci i odpadów, 

-organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych 

instalacji. 

-czynników mogących stwarzać zagrożenie  
-wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy)  
-usytuowania w obrębie terenu budowy stref magazynowania i składowania materiałów budowlanych, 

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i 

pomocniczego 

-oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia 

budowy -zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót  
-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej - rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych wraz z 

parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi, -

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
-zapewnienia ochrony zdrowia  
- rozmieszczenia sprzętu ratunkowego niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych -zapewnienia 

ochrony środowiska i ochrony sanitarnej  
-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia  
- rozmieszczenia placów produkcji pomocniczej 
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1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 

Budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora. 

 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W trakcie wykonywania projektu budowlanego ma dokonać inwentaryzacji 

zieleni, wykonać docelowy projekt zieleni i uzgodnić go z miejscowym Wydziałem Ochrony Środowiska.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarową  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

 
1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
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Wykonawca Robót budowlanych powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP I P.POż., posiadającego 

wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i 

projektowania.  
Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako osoby 

odpowiedzialnej za te prace.  
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany 

we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w 

wymagany sprzęt ochronny.  
Kierownik budowy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaże z pouczeniem o pierwszym 

działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a także odpowiada za noszenie 

odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników.  
Wykonawca Robót Budowlanych jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 

-bariery na obrzeżach rusztowań, -

znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 

-prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, -

pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 

-poręcze zabezpieczające przed upadkiem  
-wewnętrzne drabiny, schody i pomosty,  
-kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu.  
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników 

procesu budowlanego.  
Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" stanowiąca element 

składowy dokumentacji projektowej oraz „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzony przez 

Wykonawcę Robót Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

 
1.6. Określenia podstawowe 

Zamawiający/Inwestor 

Wykonawca/Wykonawca robót budowlanych - zwycięzca przetargu na wykonanie robót budowlanych. 

Użytkownik - instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowania i użytkowania ośrodka 

Inspektor - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 

nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Kierownik budowy - 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. Materiały - wszelkie tworzywa 

niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 

zaakceptowane przez Inspektora. 

 
Księga Atestów - zebranie i logiczne ułożenie wszystkich atestów materiałów i urządzeń zgodnie z 

wykonywanymi robotami. . Księga prowadzona powinna by na bieżąco, a po zakończeniu budowy 

przekazana Inwestorowi w wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunków odbioru  
obiektu przez Inwestora od Wykonawcy. 

 
Księga Odbiorów - integralnie związany z Dziennikiem Budowy /w którym odnotowuje się datę, pozycję oraz 

główne zalecenia i wynik odbioru/ uporządkowany, spięty w całość, dokładny rejestr wszystkich odbiorów 

częściowych wraz z ich pełną dokumentacją, a w przypadku robót zanikających i zakrywanych dokładną 

inwentaryzacją fotograficzną tych robót w formie wyraźnych kolorowych wydruków A4. Pozycja odbioru w 

księdze odbiorów musi się pokrywać z pozycją w dzienniku budowy. Księga prowadzona powinna by na 

bieŜąco, a po zakończeniu budowy przekazana Inwestorowi w wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to 

jeden z warunków odbioru obiektu przez Inwestora od Wykonawcy 
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Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Projektant - 

uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. Ślepy kosztorys - 

wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania  
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
 

 
2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 
Stosowane urządzenia i materiały powinny posiadać stosowne atesty do zastosowania ich w budynkach 

służby zdrowia. Obowiązkiem Wykonawcy jest zebranie i logiczne ułożenie wszystkich atestów zgodnie z 

wykonywanymi robotami w Księdze atestów. Wykonawca obowiązany jest również przekazywać Inspektorowi 

kolejne księgi atestów zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbiorów częściowych.  
Jakość materiałów i urządzeń powinna umożliwiać ich długotrwałe użytkowanie w budynku 

użyteczności publicznej oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

Robót.  
Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie 

Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg potrzeb. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inwestora i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 

przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 

siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 

 
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić o 

tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty 

niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. W 

pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów 

magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i 

urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 

rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu 

wyrównanym do poziomu. 
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Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i 

wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do 

wysokości nie przekraczającej 10 warstw. 

 
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych  
2) 5m - od stałego stanowiska pracy 

 
Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich 

spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. 

 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i 

schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy 

użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich 

nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca jest 

zobowiązany opuścić kabinę. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Program Funkcjonalno - Użytkowy przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 
 

 
3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT  
BUDOWLANYCH  
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie.  
Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Programie wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

Jeżeli Program przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, może być później zmieniany bez jego zgody. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być:  
1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy  
2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony  
3) obsługiwany przez przeszkolone osoby  
4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta  
5) używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym 
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Sprzęt będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz 

spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. Dokumenty uprawniające do 

eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji.  
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być 

dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące na tych 

stanowiskach.  
Stanowiska operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:  
1) zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami  
2) osłonięte w okresie zimowym  
Zabezpieczenia te nie mogą ograniczać widoczności operatorowi. 
 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody właściciela danej drogi.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby ograniczyć ilość 

przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka transportu. 

Wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. 

Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie 

materiału. Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi 

żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed wypadnięciem lub 

przemieszczaniem. Ręczne wózki szynowe, używane na torze o pochyleniu większym niż 1% powinny być 

zaopatrzone w sprawne hamulce. 

 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 5.1. 

 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Programem, uzgodnioną z zamawiającym, 

zatwierdzoną przez organ władzy budowlanej dokumentacją, decyzją pozwolenia na budowę oraz 

poleceniami Inspektora.  
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 Inspektora.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 

później niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, 

prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a także stosowne Polskie Normy i Normy 

Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i Życia pracowników oraz osób 

postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie stanowić zagrożenia dla środowiska 

naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi 

organami administracji państwowej. 

 
6. OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Programem i opracowaną na 

jego podstawie Dokumentacją Projektową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
- BHP,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi);  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  
6.2. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie Dokumentacji Projektowej .  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast 
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wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań.  
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora. 

 
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora .  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora . 

 
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 

później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

zaaprobowanych przez niego. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora  
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę.  
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezalenie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 

niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
• Polską Normą lub  
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  

objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora,  
• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia, pozycje i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

do ustosunkowania się.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 
6.8.2. Rejestr Obmiarów  
Wykonawca powinien dokumentować obmiary wykonanych Robót w książce obmiarów, stanowiącej 

dokumentację budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 

wpisuje do Rejestru obmiarów. 

 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego wraz z załączonym projektem 

budowlanym, operaty geodezyjne 

protokoły przekazania Terenu Budowy,  
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy 

cywilnoprawne, protokoły odbioru Robót, protokoły narad i ustaleń, 
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rysunki i opisy służącej realizacji obiektu /projekt wykonawczy/ 

korespondencję na budowie Księga Atestów Księga Odbiorów. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Inwestora. 

 
 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 

ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST 

w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 

Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru 

Obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 

dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i 

atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami 

zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. Obmiar powierzchni należy 

przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów 

rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 

trwania Robót. 

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem. 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z :  

1) SIWZ 
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2) Ofertą  
3) dokumentacją projektową  
4) ustaleniami z Inwestorem  
5) ustaleniami z Użytkownikiem zatwierdzonym przez Inwestora  
6) wiedzą i sztuką budowlaną  
7) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót  
8) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót 

 
8.1. 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 umożlwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być udokumentowany fotograficznie, a 

fotografie z opisem umieszczone w Księdze Odbiorów 

 
8.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

 
8.3. Odbiór ostateczny Robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową .  
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 

zakrytej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności, nakaże sposób postępowania i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Umownych. 

 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  
2. Księga atestów  
3. Księga Odbiorów  
4. Recepty i ustalenia technologiczne.  
5. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  
6. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
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7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.  
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.  
9. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .  
10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń i sieci.  
11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.  
12. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
13. Instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.  
14. Oświadczenie kierownika budowy:  
- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 

oraz przepisami,  
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania -ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.  
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego Robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny 

Robót". 

 

 
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWA RZYSZĄCYCH  
9.1. Ustalenia Ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i 

w Dokumentacji Projektowej. 

 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:  
• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków 

i transportu na plac budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do  
cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
- Dokumentacja projektowa  
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę  
- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych  
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
- umowa z Inwestorem  
- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia  
- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp.  
- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp.  
- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 
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- Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych z 6.02.2003r 

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r  
- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie naleŜy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego.  
- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z późn. zm. I 

powiązane rozp. 

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp.  
- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp.  
- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpoŜarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane rozp.  
- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i powiązane rozp.  
- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z późn. zm. i powiązane rozp.  
- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane rozp. 
 
- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z późn. zm. i powiązane rozp.  
- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.1994r z późn. zm. i powiązane rozp.  
- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. I powiązane 

rozp. 

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp.  
- normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 
 
 
 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 
 
 

 

SST - 02. WYKONANIE WYKOPÓW 
 
 
 
 
2. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

 
2.1. Wstęp 
 
2.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem wykopów w gruntach II - IV kategorii w związku z modernizacją 

wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej” Przebudowa boiska wielofunkcyjnego 

w miejscowości Janowice gm Pleśna dz. nr 734/1 w Janowicach 
 
 
2.2. Zakres stosowania SST. 
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
2.3. Zakres robót objętych SST. 
 

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wykopów 

w gruntach II - IV kategorii i obejmują: 

- wykopy mechaniczne liniowe wykonywane spycharkami i koparkami, 



18 
 

- wykopy mechaniczne jamiste o głębokości do 2,0 m,  
- wykopy ręczne jamiste o głębokości do 2,0 m, 

 
2.4. Określenia podstawowe 
 
Podane określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST 01 

„Wymagania ogólne " 
 
2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

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

Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 01. "Wymagania 

ogólne". 

 
2.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
 

Grupa robót: 451Przygotowanie terenu pod budowę  
Klasa robót: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

Kategoria robót: 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 
3. Materiały (grunty)  

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże  
nawierzchni.  
4. Sprzęt  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST 01. 
 
5. Transport  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST 01. 
 
6. Wykonanie robót 

 
6.1. Zasady prowadzenia robót 
 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST 01.  
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 

nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy 

je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 
6.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
 

Zagęszczenie gruntu w wykopach (koryto pod konstrukcję podbudowy boisk) powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach. 
 

Strefa Minimalna wartość Is dla dróg: 

kategoria ruchu KR2 
korpusu  

  

Górna warstwa o grubości 50 cm 0,97 
 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tab. 1.  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia (wskaźnik odkształcenia I0 ) nie powinien przekraczać 2,5.  
Wskaźniki zagęszczenia gruntu określone zgodnie z BN-77/8931-12 [9] dla innych części korpusu drogowego, 

powinny być zgodne z normą PN-S-02205:1998 [4] dla ruchu KR 2. W przypadku gruntów dla których nie można określić 

wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4].  
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 

z tolerancją od -20% do +10%.  
6.3. Ruch budowlany 
 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 

powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
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Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 

spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.  
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 

warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
7. Kontrola jakości robót 

 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 01.  
Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy. 

 
7.2. Kontrola wykonania wykopów 
 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,  
b) zapewnienie stateczności skarp,  
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót ipo ich zakończeniu,  
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),  
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2. 

 
8. Obmiar robót 

 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01. 
 
8.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
9. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01. 

 
10. Podstawa płatności 

 
10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01. 

 
10.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:  
- oznakowanie robót i zabezpieczenie terenu budowy,  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- wykonanie mechaniczne i ręczne wykopu, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie,  
- umocnieniem ścian wykopu,  
- odwodnienie wykopu,  
- zagęszczenie powierzchni wykopu,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 
11. przepisy związane  

Spis przepisów związanych podano w SST 01. 
 
 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST - 03. 
 

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
 
 

 
1. Wstęp 
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1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach zadania:  

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Janowice gm Pleśna dz. 

nr 734/1 w Janowicach 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu nawierzchni z 
kostki brukowej betonowej i obejmują: 
 

 ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3cm – chodnik 
 

 

1.2. Określenia podstawowe 

 
- Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
 
- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 01 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami 
Inżyniera. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne ”. 

 

1.5.1.4. Materiały 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w ST 01 
„Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

 
2.2.1. Aprobata techniczna 
 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 

 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, 
ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu  

Lp. Cecha 
Załącznik   

Wymaganie 
  

normy 
    

          

1 Kształt i wymiary          
        

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od C Długość Szerokość 

Gruboś

ć Różnica 

 zadeklarowanych wymiarów kostki,         pomiędzy 

 grubości         dwoma 

 80mm  ± 2  ± 2  ± 3  pomiarami 

          grubości, tej 

          samej kostki, 

          powinna być ≤ 3 

          mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania C   Maksymalna (w mm) 

 (jeśli maksymalne wymiary kostki  wypukłość    wklęsłość 

 > 300 mm), przy długości pomiarowej          

 300 mm  1,5     1,0 

 400 mm  2,0     1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne          

2.1 Odporność na zamrażanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 

 rozmrażanie z udziałem soli  przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

 odladzających (wg klasy 3, zał. D)          

2.2 Wytrzymałość na  rozciąganie  przy F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy 

 rozłupywaniu  pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 

   wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niŜ 

   250 N/mm długości rozłupania   

2.3 Trwałość (ze względu na F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) 

 wytrzymałość)  jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 

   normalna konserwacja      

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 G i H  Pomiar wykonany na tarczy 

 oznaczenia H normy)  szerokiej ściernej,     Böhmego, 

   wg zał. G normy – badanie  wg zał. Hmormy – 

   podstawowe   badanie alternatywne 

   ≤ 23 mm   ≤20 000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana 

   lub polerowana – zadawalająca odporność, 

   b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 

   odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 

   zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg 

   zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania 

   tarcia)        

3 Aspekty wizualne          

3.1 Wygląd J a) górna  powierzchnia kostki  nie powinna  mie ć rys 

   i odprysków,       

   b) nie   dopuszcza   się  rozwarstwień  w   kostkach 

   dwuwarstwowych,      

   c) ewentualne wykwity nie są uważanie za istotne 

3.2 Tekstura J a) kostki  z  powierzchnią o  specjalnej  teksturze  – 

   producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

   b) tekstura   lub   zabarwienie   kostki   powinny   być 

   porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez 

   odbiorcę,        

3.3 Zabarwienie   (barwiona   może   być  c) ewentualne różnice w jednolitości  tekstury  lub 

 warstwa ścieralna lub cały element)  zabarwienia, spowodowane  nieuniknionymi 

   zmianami we właściwościach surowców i zmianach 

   warunków twardnienia nie s ą uważanie za istotne 
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W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niŜ przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach 
wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy odpowiednio 
dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2].  

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu 
spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie 
barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-
glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych).  
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
 
2.2.3. Składowanie kostek 
 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin 
 
Na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię należy zastosować:  

1.5.1.5. mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-EN 13043 [4], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 
[1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008-1 [5], 

 
Piasek do wypełnienia złączy między kostkami - piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13043 

[4] gatunku 2 lub 3. 

 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 

powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.  

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 
 
1.5.1.6. Sprzęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01 „Wymagania ogólne” . 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.  
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 

mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 
służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. wibrator 
powinien mieć siłę odśrodkową 16 - 20 kN i powierzchnię płyty 0.35 - 0.50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 
Hz.  

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
1.5.1.7. Transport 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01 „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki 
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zaleznie od 
grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z 
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kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposaŜonym w dźwig do za- i 
rozładunku. 
 
1.5.2.2. Wykonanie robót 

 
1.5.2.3. Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” 

 
1.5.2.4. Podłoże 
 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - 
rodzimy lub nasypowy o WP ³ 35  

Nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu 
samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym 
korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.  

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST 
D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

 
5.3. Podbudowa 
 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej – 
podbudowa z chudego betonu gr. 5 cm 

 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
 

Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji obrzeży. 

 
5.5. Podsypka 
 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny 
być zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 
cm. 

 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego i zaakceptowanego przez Inżyniera.  

Kostkę należy układać na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Powierzchnia kostek położonych obok 
urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm 
powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  

Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 
ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 
podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.  

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.  

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.  
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.  
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek.  
Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym 

kostki.  
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
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Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
- Kontrola jakości robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzi ć, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1. 

 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi ST. 
 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z pkt 5.5 . 
 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami wg pkt 5.6:  
c) pomierzenie szerokości spoin,  
d) sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
e) sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
f) sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.4.1. Nierówności podłużne 
 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] 
nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z tolerancją ± 0,3%. 
 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.4.5. Grubość podsypki 
 

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

 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kos tki brukowej, wymienionych w pkt 
6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.  

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 
3) Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” 

 
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
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d) Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
3) przygotowanie podłoża,  
4) wykonanie podsypki cmentowo-piaskowej. 
 
6) Podstawa płatności 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01 „Wymagania ogólne” . 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
 
Zgodnie z umową. 

 

10. Przepisy związane 

 
10.1.  Normy 
 
3) PN-EN 197-1:2002Cement.  Część 1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu  

powszechnego użytku  
- PN-EN 1338:2005Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
- PN-EN 13043:2004Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
- PN-EN 13043:2004Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Piasek  
- PN-EN 1008-1:2004Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

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

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

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni planografem i łatą. 

 
Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003r 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST - 04. 

 

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 
 
 
 
4. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

 
4. WSTĘP 

 
4.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża o wymiarach 30x8 cm i 25x6 cm w związku z budową : 

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Janowice gm Pleśna dz. 

nr 734/1 w Janowicach 
 
Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
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4.3. Zakres robót objętych SST 
 

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

betonowego obrzeza chodnikowego o wymiarach 8x30 cm gatunku 1 na ławie betonowej B 10 z oporem na 

podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 

 
4.4. Określenia podstawowe 
 
4.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
4.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w SST 01 „Wymagania ogólne" . 

 
4.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne" . 

 
4.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
 
Grupa robót: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 
 
Klasa robót: 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 
 
Kategoria robót 45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz  

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
5. MATERIAŁY 

 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01 

„Wymagania ogólne". 

5.2. Stosowane materiały 
 

Materiałami stosowany mi są:  
- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/677 5-03/01 [8],  
- beton B-10 wg PN-B-06250 [2] do wykonania ław,  
- cement wg PN-B-19701 [7],  
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].  

5.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
 

 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

- obrzeże niskie - On, 

- obrzeże wysokie - Ow. 

 
5.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

 
5.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

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

 
 

 
li 

 
 
 
 
 

 
Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego Tablica 

 
1. Wymiary obrzeży 
 

Rodzaj  W ymiary obrzeży, cm  
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obrzeŜa 1 b h r
On 75 6 20 3

 100 6 20 3
 75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
 100 8 30 3
     

 
5.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. Tablica 
 
2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 

Rodzaj Wymiaru Dopuszczalna odchyłka, mm 
 Gatunek 1 

L ± 8 
b, h ± 3 

 
5.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 

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

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste  
Dopuszczalne wady oraz u szkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 

wartości podanych w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 

 Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad i 

   uszkodzeń 
   Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby i  ograniczających powierzchnie górne Niedopuszczalne 

uszkodzenia krawędzi i (ścieralne)  

naroży  ograniczających pozostałe  
    

  powierzchnie:  

  liczba, max 2 

  długość, mm, max 20 

  głębokość, mm, max 6 
    

 
5.4.4. Składowanie 
 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
 
5.4.5. Beton i jego składniki 
 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy minimum B 30. 

 
5.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
 

Ława z oporem powinna by ć wykonania z betonu B-15 wg PN-B-06250 [2].  
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711  

[3].  
Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej 

niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [7].  
Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10].  

6. Sprzęt 

 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne". 
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6.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  
7. Transport 

 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne". 

 
7.2. Transport obrzeży betonowych 
 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża powinny 

być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

 
7.3. Transport pozostałych materiałów 
 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250:1988 [2]. 

Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe". 

 
 
8. Wykonanie robót 

 
8.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne". 

 
8.2. Wykonanie koryta 
 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 

wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. 

 

8.3. Podsypka i ława 
 

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka cementowo-piakowa 1:4 grubości 3 cm, oraz ława 

betonowa z oporem z betonu B-10.  
Wymiary ławy dla obrzeża 6x20 cm:  

- szerokość podstawy łącznie z oporem 19 cm,  
- szerokość oporu 8 cm,  
- grubość ławy pod obrzeżem 5 cm,  
- wysokość oporu 18 cm (odległość od góry obrzeża do góry oporu 10 cm). 

 
8.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 

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

 
9. Kontrola jakości robót 

 
9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne". 

Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy. 

 
9.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 

wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 

stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych 

w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 

dokładnością do 1 mm.  
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
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9.3. Badania w czasie robót 
 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,  
b) wykonanie ławy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,  
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach:  
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,  
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość. 

 
10. Obmiar robót 

 
10.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01 „Wymagani ogólne" . 
 
10.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego na ławie z betonu 

B 15 z oporem. 

 

11. ODBIÓR ROBÓT 

 
11.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagani ogólne".  

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. 

 
11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- wykonane koryto,  
- wykonana podsypka,  
- wykonana ława z oporem. 

 
12. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
12.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01 „Wymagania ogólne" . 
 
12.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  
- oznakowanie robót,  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- zakup i dostarczenie materiałów,  
- wykonanie koryta,  
- wykonanie ławy z betonu B 10 z oporem,  
- rozścielenie i ubicie podsypki,  
- ustawienie obrzeża,  
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
13. Przepisy związane 

 
Normy 
 
1. I  PN-B-06050  
2. I  PN-B- 
 

3.  
4. 

 
06250:1998 PN-B-06711 PN-B-10021 

5. PN-B-11111  
6. PN-B-11113
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7. PN-B-19701 

 
8. BN-80/6775-03/ 

01
 

 

9. BN-80/6775-03/ 
04

 

 
Roboty ziemne budowlane  
Beton zwykły 

 
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. świr i mieszanka Kruszywo mineralne. 

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Wspólne wymagania i badania  
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 
10. PN-B32250 
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

budowlanych ST - 05. ROBOTY 
 

BETONIARSKIE 
 
 

 
5.0. ROBOTY BETONIARSKIE I ZBROJARSKIE 
 

 
5.1. Betonowanie 

 
5.1.1 Wstęp 

 
5.1.2 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

betoniarskich. 

 
5.1.3. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót betoniarskich. 

 
5.1.4. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

- Betony konstrukcyjne.  
- Podbetony. 

 
5.1.5. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
5.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, SST 

i poleceniami Inżyniera. 
 
5.2 Materiały  
Składniki mieszanki betonowej  

• Cement  
Rodzaje cementu  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy 

PN-EN 197-1:2002 o następujących markach:  
- marki „25" - do betonu klasy B8/10-C16/20  
- marki „35" - do betonu klasy wyższej niż C16/20 

Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń 
normy PN-EN 197-1:2002 Opakowanie  
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe. Masa 
worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 

zawierający następujące dane:  
- oznaczenie  
- nazwa wytwórni i miejscowości  
- masa worka z cementem  
- data wysyłki  
- termin trwałości cementu.  
Świadectwo jakości cementu  
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorcza kontroli jakości.  
Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu  
Zakres badan cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badan 
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cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Magazynowanie i okres składowania  
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub 

magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)  
- Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 

ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.  
- Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem 

i zanieczyszczeniem.  
- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być 

użyty do betonu po okresie:  
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w  
sposób umożliwiający jej łatwe 

rozróżnienie. Kruszywo.  
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN EN 12620:2000, z tym że 

marka kruszywa nie powinna być nisza niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
- 3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia lezącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania.  
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:  
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,  
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,  
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.  
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżąca kontrole wilgotności 

kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 

użytego do budowy.  
Wymagania co do szczelności, mrozoodporności i ogólne wg PN-EN 206-1:2003, 

 
5.3 Sprzęt  
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 

betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

 
5.4 Transport  
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej Środki 

do transportu betonu: 

- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).  
- Ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  
- (2) Czas transportu i wbudowania  
- Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut  

przy temperaturze otoczenia +15C  
70 minut przy temperaturze otoczenia +20C 30 

minut przy temperaturze otoczenia +30C 

 
5.5 Wykonanie robót  
Zalecenia ogólne  
Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003. Betonowanie można 

rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
Wytwarzanie mieszanki betonowej 

A. Dozowanie składników:  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością:  
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody  
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać 

korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  
B. Mieszanie składników  
- Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych).  
- Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
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C. Podawanie i układanie 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 obowiązują 

odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie.  
- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:  

położenie zbrojenia,  
zgodność rzędnych z projektem, 

czystość deskowania  
obecność wkładek dystansowych zapewniających wymagana wielkość otuliny.  
- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na która 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).  
- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji  
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy, bądź tez za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 

płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych góra i dołem należy stosować belki wibracyjne. Zagęszczanie 

betonu  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  
- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia lezącymi w płaszczyźnie poziomej.  
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława wibratora.  
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednia i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie 

wibrującym.  
- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35- 0,7 m.  
- Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 

jednakowymi drganiami na całej długości.  
- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosić od 
30 do 60 sekund.  
- 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. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.  
Przerwy w betonowaniu  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.  
- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych 

przypadkach można się kierować zasada, Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku naprężen głównych.  
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez:  
usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 

cementowego,  
obfite zwilżenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 

zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi 

należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego 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 20C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 

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

Pobranie próbek i badanie.  
- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma 

PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badan 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 

betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 

przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych.  
- Badania powinny obejmować: 

badanie składników betonu badanie 
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mieszanki betonowej 

badanie betonu.  
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

- Temperatura otoczenia  
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 

Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20C w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  
- Zabezpieczenie podczas opadów  
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 

odkrytych powierzchni świeżego betonu.  
- Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 

zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu - Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niŜ +5C należy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 

razy na dobę).  
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwa konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 

pielęgnowanej powierzchni.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie 

dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  
- Okres pielęgnacji  
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 

twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić 

po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-
63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. Wykańczanie powierzchni betonu 
 
- Równość powierzchni i tolerancji.  
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: wszystkie betonowe 

powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami  
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad 

powierzchnie, pęknięcia są niedopuszczalne,  
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu 

min. 2,5cm,  
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 

2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,  
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm.  
- Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń  
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 

należy:  
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 

rozebraniu szalunków,  
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 

otrzymać równa i jednorodna powierzchnie bez dołków i porów,  
- wyrównana wg powyższych zaleceń powierzchnie należy obrzucić zaprawa i lekko  
wyszczotkować wilgotna szczotka aby usunąć powierzchnie szkliste. 

Wykonanie podbetonu  
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.  
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych 

wg projektu technicznego względem nośności. 



35 
 

5.6 Kontrola jakości  
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 

wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

 
5.7 Odbiór robót  
Wszystkie roboty betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 

powyżej.  

 
5.8. Przepisy związane  
- PN-EN 206-1:2003 Beton.  
- PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałości.  
- PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.  
- PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
- PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.  
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 

Specyfikacja techniczna SST - 06.  
OGRODZENIA Z SIATKI STALOWEJ 

 
 

1. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH SPECYFIKACJA  

1.1. Zakres robót objętych specyfikacją dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania ogrodzenia wokół boiska 

wielofunkcyjnego podczas realizacja zadania pn. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w 

miejscowości Janowice gm Pleśna dz. nr 734/1 w Janowicach 
 
1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej:  
a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.  
b) Osadzenie słupków w stopach betonowych 
c) Montaż siatki stalowej ocynkowanej  
d) Osadzenie słupów przy bramowych,  
e) Montaż i regulacja skrzydeł bram i furtek.  
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT  
2.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami przedstawiciela Inwestora.  
2.2. Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przeprowadzi niezbędne 
uzgodnienia z użytkownikiem.  
 
3. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:  
a) Stopy betonowe beton 
b) Siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego grubości minimum 3 mm  o wymiarach oczek 
nie większych niż 50 x 50 mm do . Szerokość siatki 4,0 m.  
c) Drut naciągowy ocynkowany, średnica drutu min. 3,5 mm,  
d) Pręty napinające splot siatki. Pręty o średnicy 8 mm i długości 4.0 m, ze stali ocynkowanej.  
e) Napinacze drutu naciągowego -stalowe, ocynkowane  
f) Słupki stalowe wykonane z kształtowników stalowych rury ocynkowanej. Wysokość słupka dobrana do wys. siatki i 
przyjętego systemu montażu w stopie. Każdy słupek będzie wyposażony w napinacze. Każdy słupek będzie 
zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego. 
g) Słupki pośrednie co 3 m, wykonane z kształtowników stalowych. Wysokość słupka i zakończenie j.w. 
h) Słupki narożnikowe dwupodporowe, wykonane z kształtowników stalowych. Wysokość słupka i zakończenie j.w.  
i) 2 bramy dwuskrzydłowe szerokości 3,50 m i wysokości  2,50 m z siatki stalowej ocynkowanej w ramach stalowych 
(rozstaw prętów siatki maks. 60 mm), na gotowych słupkach. 
j) 1 furtka o szerokości 1,20 m i wysokości 2,0 m z siatki stalowej ocynkowanej w ramach stalowych (rozstaw prętów 
siatki maks. 60 mm), na gotowych słupkach. 
 
 
 
4. SPRZĘT  
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Sprzęt do wykonania ogrodzenia. 
a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, 
drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
b) Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie 
samochodowe, ew. wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod słupki. 
 
5. TRANSPORT  
5.1 Wymagania ogólne  
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem 
zasad kodeksu drogowego.  
5.2. Wymagania szczegółowe: 
a) Siatkę metalową i słupki należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.  
b) Słupy stalowe przybramowe, bramy i furtki, przewozić można dowolnymi środkami transportu zabezpieczając je 
przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze względu na duże odległości, materiał należy dowozić partiami na 
zaplanowany odcinek ogrodzenia.  
c) Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne". 
 
 
7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady  
Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie:  
a) zgodności z dokumentacja i przepisami,  
b) poprawnego montażu,  
c) kompletności wyposażenia.  
7.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) i 
przedstawić je Wykonawcy w celu akceptacji.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o 
jakości (atesty) należą: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamknięte.  
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań materiałów dla tych 
robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  
a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,  
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia  
c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów  
d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  
e) poprawność ustawienia słupków,  
7.4. Pomiary po montażowe w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia  
a) wysokość ogrodzenia, 
b) naprężenie siatki, 
c) rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 
d) sprawdzenie osiowości montażu bramy. 
7.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez zamawiającego 
odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.  
b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  
 
8. OBMIAR ROBÓT  
Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych Robót zgodnie z zapisem w 
Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robót są zgodne z podanymi w Przedmiarze 
Robót.  
 
9. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiorowi robót podlegają:  

 wykonanie ogrodzenia z siatki,  
 wykonanie bram i furtek,  

 
10. PŁATNOŚCI  
Zasady płatności określone są w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). 
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Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty tymczasowe i prace towarzyszące: 
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i inwentaryzacja 

powykonawcza robót, 
 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów,  
 dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,  
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych jeśli konieczne,  
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
 uporządkowanie placu budowy po robotach  
 demontaż ogrodzenia panelowego wraz przetransportowaniem do miejsca inwestycji 
 oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 

niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy obejmujące zakresem elementy robót występujące przy wykonywaniu ogrodzeń  
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania  
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów  
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe  
BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu  

 
 
Specyfikacja techniczna SST - 07.  

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i ułożenia 

nawierzchni typu „poliuretan" na boisku wielofunkcyjnym Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w 

miejscowości Janowice gm Pleśna dz. nr 734/1 w Janowicach 
  

1.2.Zakres stosowania SST  
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem nawierzchni 

sportowej typu „poliuretan". 
 

1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: 

normami oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 

Poliuretan - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana 

metodą natrysku  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 

pkt 1.5. 
 
2.MATERIAŁY 2.1.Wymagania  

ogólne 
 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami). 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 
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- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 

rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów 
 

podano w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 2. 
 
2.2. Nawierzchnia Poliuretanowa. 
 
2.2.1. Warstwa konstrukcyjna : 

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x6 cm 

ustawianych na ławie betonowej z oporem z betonu B 10. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadek 0,7% . 

Podbudowa powinna być wyprofilowana spadkami, odchyłki mierzone łatą o dł. 2,00 m nie powinny być większe jak 2 

mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, piasku itp. 

 

2.2.2. Podkład : 

Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa grubości 3,5 cm – granulat i ścier gumowy ze żwirem kwarcowym z 

lepiszczem poliuretanowym. 

 

2.2.3. Nawierzchnia : 

Bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubość całkowita nawierzchni 13 mm. Nawierzchnia 

składa się z dwóch warstw : baza z granulatu gumowego 11mm powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z 

granulatem gumowym o grubości 2 mm. 

Warstwa dolna grubości 11 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody układana maszynowo ( 

mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1 – 4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym ). Warstwa 

użytkowa grubości 2 mm - układana maszynowo metodą wysokociśnieniowego natrysku systemu poliuretanowego 

uzupełnionego granulatem EPDM frakcji 0,5 – 1,5 mm. 

 

Na nawierzchnie nanoszone będą linie boisk specjalistyczną farba poliuretanowa. Nawierzchnia powinna mieć 

jednakowa grubość oraz posiadać jednorodną fakturę i kolor. Warstwa użytkowa powinna być trwale związana z 

warstwą elastyczną. Całość musi być przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być 

przeznaczona do wykonania na terenie budowy. 

 
Proponowana kolorystyka boisk z poliuretanu: 

 
• W obrębie boisk do koszykówki - kolor ceglasty, 

 
• Na obrębie boiska do siatkówki - kolor zielony.  

 
3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 3; Do układania nawierzchni 

moŜna uŜyć dowolnego sprzętu. 

 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia 

na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. 

nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 

w ST-0 " Wymagania ogólne" punkt 4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne"pkt5. UWAGI!  
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1. Nawierzchnia powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i 

projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 

2. Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w szczególności z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690). 

3. Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać właściwości 
techniczno 

 
- użytkowe wykładziny. 

 
4. Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, 

atestów higienicznych, wymogów p.poŚ., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1.Ogólne zasady 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 

pkt. 6. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru 
 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagani ogólne" pkt 7.  
7.2.Zasady obmiarowania  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożenia nawierzchni syntetycznej. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 
 

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. 

Zgodnie z kartą techniczną oferowanej nawierzchni syntetycznej. Badania kontrolne 
 

obejmują kontrolę:  
• Równości nawierzchni. 

 
• Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych. 

 
• Grubości nawierzchni. 

 
• Technicznych dokumentów kontrolnych : 

 
8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej: 
 

1. Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB,  
lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego 

nawierzchnie sportowe np. Labosport. 
 

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
 

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
 

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
 

 
 

 
 
 


