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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
   
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia określone w  
Projekcie budowlanym   
PRZEBUDOWA KANAŁU BURZOWEGO W PARKU MIEJSKIM W TOMA SZOWIE  LUBELSKIM 

: 
Zgodnie z dostarczonym programem użytkowym projektuje się: 

1. Kanalizację burzową z rur żelbetowych kielichowych WIBRO TB WIBRO TB /φ1000; φ800; φ600; 
φ500; φ300; φ250/ - na działkach nr 12 i 14 ark. 29 

2. Komory burzowe monolityczno-prefabrykowane betonowe - oznaczone K1; K2; K3; K4; K5; K6; K7; 
K8; K9 na planszy PZT – na działce nr 14 ark. 29 

3. Studnie betonowe prefabrykowane – na działce nr 14 ark. 29 
4. Wykonanie nowego utwardzenia pomiędzy komorami K2-K5 – na działce nr 14 ark. 29 
5. Wykonanie nowego utwardzenia pomiędzy komorą K8 a Studnią S1 – na działce nr 14 ark. 29 
6. Odtworzenie utwardzenia z kostki brukowej gr. 6 cm – na działce nr 14 ark. 29 
7. Skarpy i nasypy   – na działce nr 14 ark. 29 
8. Wykonanie utwardzeń wokół wpustów – na działce nr 14 ark. 29 zbierających wody opadowe z ulicy 

Słowackiego 
9. Rozbiórka słupów murowanych pergoli na trasie kanału burzowego 
10. Przesunięcie słupa oświetleniowego na trasie kanału burzowego – na działce nr 14 ark. 29 

Przed rozpoczęciem robót nowych zakłada się rozbiórkę istniejącego kanału oraz urządzeń  z nim 
związanych / komory i studnie rewizyjne, wpusty, nasypy, utwardzenia / 

  
Szczegółowe określenie wymaganego standardu wszystkich robót oraz wymaganej jakości ich 
wykonania przedstawiają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowiące kontynuację 
niniejszej STWiORB i obejmują:  

B-01 Roboty rozbiórkowe. 
B-02 Roboty betonowe  
B-03 Roboty murowe 
B-04 Powłoki malarskie antykorozyjne. 
B-12 Tynki i okładziny wewnętrzne. 
B-13 Tynki i okładziny zewnętrzne. 
B-14 Roboty izolacyjne. 
B-16 Roboty brukarskie. 
B-18               Roboty ziemne  
S-01 Kanał burzowy - roboty sanitarne  

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z projektem technicznym 
i niniejszą STWiORB.  
W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających uzupełnienia przedstawionej dokumentacji 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt przygotować niezbędne rysunki i przedstawić je do 
akceptacji Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe obejmują: 
- urządzenie, utrzymanie i demontaż zaplecza budowy, 
- oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych, 
- usunięcie z terenu działki zgromadzonego gruzu,   zdemontowanych obróbek zgodnie z przepisami 

o utylizacji tego typu materiałów, 
- inne wykazane w SST 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych 

Prace ziemne prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w  projekcie technicznym. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu i porządku na terenie budowy w okresie trwania 

robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
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1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń i elementów na budynku i powierzchni ziemi 

oraz za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca uzyska od eksploatatora 
będącego właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

W przypadku konieczności przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych prace te muszą zostać 
uzgodnione z Zamawiającym i zarządcą instalacji. 

Wykonawca ma obowiązek informowania Inwestora o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
urządzeń podziemnych lub instalacji i dokonać natychmiastowej naprawy. Koszty napraw zostaną 
rozliczone stosownie do okoliczności w jakich nastąpiła szkoda. 

 
1.4.3 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania 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 warsztatów, magazynów, składowisk, odkładu 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. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą 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 Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej 

 
1.4.4 Warunki bezpiecze ństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Kierownik budowy ma obowiązek sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia z 
uwzględnieniem informacji zawartych w projekcie technicznym i dbać o jego realizację. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie prowadzonych robót. 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 

 
1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenie na urządzenie zaplecza 
socjalnego. Koszty urządzenia i utrzymania zaplecza Wykonawca pokryje we własnym zakresie w 
uzgodnieniu z Użytkownikiem budynku. Po zakończeniu robót udostępnione pomieszczenia zostaną 
przekazane w stanie nie pogorszonym. 

Zaplecze techniczne Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 
 

1.4.6 Warunki dotycz ące organizacji ruchu 
Wykonawca umożliwi ciągłą komunikację pieszą i kołową w otoczeniu budynku. Zaleca się by przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca opracował i przedstawił   Zamawiającemu, (Inspektorowi nadzoru) 
do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania robót. W zależności 
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od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. 

 
1.4.7 Ogrodzenia 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowych ogrodzeń tymczasowych 
uniemożliwiających dostęp osób trzecich w obszar prac oraz wykonanie zabezpieczeń wynikających z 
projektu organizacji ruchu.. 
 
1.4.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

W celu prawidłowego cyklu realizacji robót na trasie projektowanego kanału w urządzonej ul. Jana 
Pawła niezbędne będzie (z uwagi na znaczne gabaryty rurociągu) wyznaczenie tymczasowego pasa 
roboczego o minimalnej szerokości S = 6 m na wykonanie robót ziemnych i montażowych oraz 
składowanie rur i materiałów do celów budowy.  

W związku z powyższym ulicę na czas robót należało będzie wyłączyć z ruchu kołowego na odcinku 
od ul. Żwirki i Wigury do ul. Słowackiego. Należy wykonać dodatkowo projekt tymczasowej organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót i uzgodnić z właściwymi organami.. 
 
1.5  Nazwy i kody; 
45111100-0  Roboty w zakresie burzenia 
45262300-4 Betonowanie 
45262500-6 Roboty murarskie 
45410000-4 Tynkowanie 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45442100-8 Roboty malarskie 
45233260-9 Roboty brukarskie – drogi piesze 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawieraj ące definicj ę pojęć i okre śleń nigdzie wcze śniej  

niezdefiniowanych ; 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako 

definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów zastosowanych w projekcie.  Stosowane: 
STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zawiera ogólne 

wamagania stawiane robotom budowlanym objętych zamówieniem. 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zawiera 

szczegółowe wamagania stawiane robotom budowlanym objętych zamówieniem. 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONT ROLĄ 
JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotycz ące materiałów i wyrobów budowlanych. 

Wszystkie wbudowywane materiały i wyroby muszą być zgodne z wymaganiami określonymi  
w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Przed wbudowaniem każdego 
materiału Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek. 

Akceptacja udzielona dla partii materiałów z danego źródła nie stanowi akceptacji całości 
materiałów pochodzących z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania atestów lub prób 
materiałów otrzymywanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, w celu bieżącego 
udowodnienia spełnienia wymagań stawianych w odpowiedniej SST.   

Jeśli Wykonawca w szczególnych przypadkach zamierza użyć materiałów lub wyrobów zamiennych, 
innych niż przewidzianych w projekcie lub SST musi uzyskać zgodę Zamawiającego. Jeśli będzie 
wymagane badanie materiału lub wyrobu Wykonawca wykona je na własny koszt przed wbudowaniem 
propozycji zamiennej. 

Materiały uznane przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) za niezgodne z SST muszą być przez 
Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego (Inspektora 
nadzoru) mogą zostać zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
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2.2 Wymagania zwi ązane z przechowywaniem, transportem, warunkami dost awy, 
składowaniem i kontrol ą jako ści materiałów i wyrobów budowlanych 

Wszystkie wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów budowlanych muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) i 
instrukcjami producenta.  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, żeby materiały i wyroby budowlane tymczasowo 
składowane na terenie budowy, były zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Musi zapewnić utrzymanie 
ich jakości i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili ich wbudowania lub montażu. Musi 
zapewnić w każdej chwili dostęp do przeprowadzenia ich inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili 
ich użycia. 

Tereny przeznaczone do składowania materiałów i wyrobów budowlanych będą zlokalizowane  
w obrębie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy,  
w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę.  

Zamawiający (Inspektor  nadzoru) może w każdym czasie kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i wyroby budowlane w celu sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami określonymi w SST. 
Zamawiający (Inspektor nadzoru) upoważniony jest do pobierania i badania próbek materiału lub wyrobu 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych badań stanowić mogą podstawę do akceptacji jakości 
danej partii. W czasie przeprowadzania badań przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru), Wykonawca 
ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru): 
a. niezbędne wsparcie i pomoc, 
b. dostęp do tych miejsc gdzie materiały lub wyroby budowlane są wytwarzane (jeżeli są wytwarzane 

przez Wykonawcę).  
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ŻONĄ JAKOŚCIĄ  
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typu i ilości wskazaniom 
zawartym w projekcie i SST. Liczba i wydajności sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót lub umowie. 

Sprzęt musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytku. 

Sprzęt i maszyny nie gwarantujące zachowania warunków SST lub umowy zostaną wykluczone  
i niedopuszczone do robót. 

 
4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie i SST w terminach wynikających z harmonogramu lub umowy.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy zostaną wykluczone i usunięte z 
terenu budowy. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do usuwania na bieżąco wszelkich 
zanieczyszczeń i uszkodzeń spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy.  

 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z projektem technicznym, umową, 
ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiającego 
(Inspektora nadzoru). 

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 Zamawiającego (Inspektora nadzoru). Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Odprowadzenie wody z terenu budowy należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich 
koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje Zamawiającego (Inspektora nadzoru) dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i SST, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na 
rozstrzygany problem. Polecenia Zamawiającego (Inspektora nadzoru) będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jako ści  

Zaleca się Wykonawcy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

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

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników 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 nadzoru; 

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 nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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 i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru 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 dokumentacji 
projektowej i SST. 

 Raporty z prób i badań 
Wykonawca będzie przekazywać do Inspektora nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich lub Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

b. 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 STWiORB. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez SST, 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 nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Zaleca się prowadzenie dziennika budowy w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. 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 jej 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 nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 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 nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia 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, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia 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 nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokumenty z prób i badań 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej z Zamawiającym (Inspektorem nadzoru). Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do innych dokumentów budowy zalicza się: 
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- pozwolenie/zgłoszenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
6.2 Kontrola jako ści materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 
i SST oraz muszą posiadać certyfikacje, deklaracje zgodności lub świadectwa jakości producentów i 
uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

 
6.3 Kontrola jako ści wykonania robót 

Kontroli jakości wykonania robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami poszczególnych SST,  norm lub aprobat technicznych.  

 
6.4 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w SST i normach 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 

Dla umów ryczałtowych obmiar dokonuje się poprzez szacunkowe określenie zaawansowania robót 
dla potrzeb wystawienia faktury przejściowej. Obmiar robót ma za zadanie określić zakres wykonanych 
robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu należy przeprowadzić bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed zakryciem 

Zasady przedmiarowania robót należy przyjmować z publikacji zawierających kosztorysowe normy 
nakładów rzeczowych, wskazane w przedmiarze robót do przygotowania oferty. Jednostki obmiaru 
powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Zasady odbiorów robót określa umowa. 
 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3 Odbiór cz ęściowy (przej ściowy) robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

 
8.4 Odbiór ko ńcowy robót 

Odbiór końcowy następuje po całkowitym zakończeniu robót. Odbioru robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych wyników badań i pomiarów, certyfikatów i deklaracji 
zgodności, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i pisemnym zgłoszeniem do 
Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, po potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 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 SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 
8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  



11 
 

   

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót". 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRA C 

TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 
SST. 

 
10.2 Inne dokumenty 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy prawne które w jakikolwiek sposób związane są  
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzegania ich w trakcie realizacji 
robót. 

Do najważniejszych aktów prawnych związanych z realizacją robót należy zaliczyć: 
a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2001r z późniejszymi 

zmianami) 
b. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 

717 z 2003r. z późniejszymi zmianami) 
c. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z 2001r.  

z późniejszymi zmianami) 
d. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001r z późniejszymi 

zmianami) 
e. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 listopada 1995r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 136 poz. 672 z 1995r z późniejszymi zmianami) wraz z aktami 
wykonawczymi. 

 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
ZADANIE:  PRZEBUDOWA KANAŁU BURZOWEGO W PARKU 
    MIEJSKIM W TOMASZOWIE LUBELSKIM 
INWESTOR:  MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI 

UL. LWOWSKA 57 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI  
ADRES BUDOWY: TOMASZÓW LUBELSKI DZIAŁKA NR 14; 12 A RK. 29 

22–600 TOMASZÓW LUBELSKI 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru: 
a. demontaż / rozbiórka /  istniejącego kanału burzowego dn800 wraz z komorami deszczowymi,  
b. demontaż istniejących utwardzeń na trasie projektowanego kanału,   
c. rozbiórka słupów murowanych pergoli na trasie kanału burzowego, 
d. przesunięcie słupa oświetleniowego na trasie kanału burzowego   
e. segregacji i wywozu materiałów z rozbiórki.  
Ze względu na konieczność utrzymania pracy pozostałej części obiektu roboty wykonać po dokładnym 
zabezpieczeniu dostępu na teren budowy osób trzecich. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody; 
45111100-0 Roboty w zakresie burzenia,   
 
1.6 Określenia podstawowe, zawieraj ące definicj ę pojęć i okre śleń nigdzie wcze śniej  

niezdefiniowanych; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI. 

Dla robót objętych specyfikacją materiały nie występują 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ŻONĄ JAKOŚCIĄ  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
– ręcznego odspajania i wydobywania gruntów,  
– mechanicznego odspajania i wydobywania gruntu, 
– mechanicznego przemieszczania gruntu, 
– narzędzi lub sprzętu zagęszczającego . 
 



4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Prace przygotowawcze  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować lub zabezpieczyć istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację 

teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 

5.2 Demonta ż / rozbiórka /  istniej ącego kanału burzowego dn800 wraz z komorami 
deszczowymi:  

• W trakcie robót rozbiórkowych istniejących elementów kanalizacji deszczowej /komory i studnie 
rewizyjne, wpusty, nasypy, utwardzenia/ należy dokonać:  
−  odkopania studni,  
−  rozbicia  elementów,  których  nie  przewiduje  się  odzyskać,  w  sposób  ręczny  lub  
mechaniczny z ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,  
−  demontażu  prefabrykowanych  elementów  studni  (np.  rur,  elementów  skrzynkowych,  
ramowych) z  uprzednim  oczyszczeniem  spoin  i  usunięciu  ław,  względnie  ostrożnego  
rozebrania  konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich 
wykorzystania 
−  oczyszczenia  rozebranych  elementów,  przewidzianych  do  powtórnego  użycia  (z  zaprawy,  
kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.  
 

5.3 Demonta ż istniej ących utwardze ń na trasie projektowanego kanału: 
• Rozebranie nawierzchni utwardzeń ( kostki brukowej gr. 6 cm, obrzeży),  
• Rozebranie nawierzchni utwardzeń (nawierzchnia asfaltowa)  
• Rozebranie podłoża  
• Ułożenie i posegregowanie  gruzu/materiału odzyskanego z nawierzchni (stary materiał-asfalt, 

wypełniacz, kruszywo) w pryzmach na zewnątrz celem odzyskania do powtórnego wykorzystania 
 
5.4 Rozbiórka słupów murowanych pergoli na trasie k anału burzowego:  
• Rozbiórka istniejących słupów z cegły silikatowej (elementy pergoli) pełnej wraz z fundamentami 
• Rozbicia  elementów,  których  nie  przewiduje  się  odzyskać,  w  sposób  ręczny  lub  

mechaniczny   
• Ułożenie i posegregowanie  gruzu w pryzmach na zewnątrz   
 
5.5 Przesuni ęcie słupa o świetleniowego na trasie kanału burzowego:  
• Demontaż i ponowny montaż słupa wraz z fundamentem, z zawieszeniem opraw, podłączenie 

kabla i oprawy do istniejącej sieci – słup i oprawa z odzysku. O ile to będzie możliwe zalecane 
jest ponowne wbudowanie słupa w tym samym miejscu po zakończeniu robót budowlanych przy 
kanale. 

 
5.6 Wywóz materiałów z rozbiórki: 
• Materiał z rozbiórek posegregować na typy powstałych odpadów z uwzględnieniem materiałów 

przewidzianych do wtórnego wykorzystania.  
• Materiały przewidziane do wtórnego użytku składować oddzielnie. 
• Zabrania się składowania gruzu w miejscu prowadzonych prac budowlanych. 
• Miejsce rozbiórek oczyścić z resztek materiałów.  
• Posegregowany materiał z rozbiórki i wykopów załadować na środek transportu i wywieźć w 

miejsce jego utylizacji lub wtórnego wykorzystania.  
• Teren uprzątnąć do stanu z przed rozpoczęcia robót.   
• Transport gruzu i gruntu prowadzić środkami transportowymi ze szczelnymi pojemnikami 

uniemożliwiającymi zanieczyszczenie dróg. 



• Recykling nawierzchni mineralno-asfaltowej – powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej 
odzyskanej z nawierzchni 
 

6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Program zapewnienia jako ści  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 
6.2. Kontrola jako ści materiałów 
Ze względu na brak materiałów kontrola ich jakości nie dotyczy. 

 
6.3. Kontrola jako ści wykonania robót 
1. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5. 
2. Kontrola wykonanych rozbiórek  
- dokładność wykonania rozbiórek, 
- prawidłowość segregacji powstałych odpadów,  
- uprzątnięcie miejsca po dokonanych rozbiórkach, 
3. Kontrola wywozu gruzu, gruntu i innych materiałów  
- prawidłowość segregacji materiałów z rozbiórek, 
- prawidłowość załadunku i wywozu ,  
- miejsca wywozu, 
- stopnia uprzątnięcia terenu. 
 
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m3  - dla elementów kubaturowych, wywóz 
- m  -  dla elementów liniowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu uporządkowania terenu. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRA C TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić zgodnie z STWiORB. 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Dokumenty odniesienia określone w STWiORB. 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 z późniejszymi 
zmianami) 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-02   ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
ZADANIE:  PRZEBUDOWA KANAŁU BURZOWEGO W PARKU 

   MIEJSKIM W TOMASZOWIE LUBELSKIM 
INWESTOR:  MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI 

UL. LWOWSKA 57 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI  
ADRES BUDOWY: TOMASZÓW LUBELSKI DZIAŁKA NR 14; 12 A RK. 29 

22–600 TOMASZÓW LUBELSKI 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
W zakres tych robót wchodzą: 
a. wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
b. wykonanie betonowych podkładów  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB  
 
1.5  Nazwy i kody; 
45262300-4 Betonowanie 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawieraj ące definicj ę pojęć i okre śleń nigdzie wcze śniej  

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB oraz: 
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia 
wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.  
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi 
z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji 
montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych wykonywanych na 
miejscu. 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB ĘDNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI. 

 
2.1 Materiały do wykonania betonów 
1. Cement portlandzki bez dodatków wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o klasie min. 32,5 



W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
- oznaczenie, 
- nazwa wytwórni i miejscowości, 
- masa worka z cementem, 
- data wysyłki, 
- termin trwałości cementu. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002,  
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, 
można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,  
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie). 
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być 
użyty do betonu. 
Miejsca przechowywania cementu pakowanego mogą być następujące: 
– składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed 

opadami),  
– magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
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 powinna być przechowywana 
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki 
sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań 
i testów i nie zakłócały rytmu budowy. 
 
a. Kruszywo grube 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),  
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,  
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,  
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla 
korygowania recepty roboczej betonu. 
 
b. Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-
86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 



– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
– oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48. 
Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z kruszywa o 
uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-
86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 
3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się 
stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy 
pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej 
wymienioną normą. 
 
4. Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 
934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie 
wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ 
domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 
napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM do ich 
stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki posiadające tylko 
Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inspektora nadzoru. 
 
2.2 Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową 
wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. 
„beton towarowy”). 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
i dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub 
PN-ENV 206-1. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca musi prowadzić nadzór laboratoryjny. 
 
2.3 Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto: 
- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-

96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,  
- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-

EN 636-3:2001,  
- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,  
- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,  
- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 

antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
 
2.4 Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa -  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6. 
a. Własności mechaniczne i technologiczne stali: 



Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025-1:2005(U). Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
 

Gatunek  stali  Średnica  
pręta 

Granica  
plastyczno ści 

Wytrzymało ść  
na rozci ąganie  

Wydłu żenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180) 

St3SX 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
34GS 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 
b. Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 

zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
c. Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 

mm na 1 m długości pręta. 
d. Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
e. Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. 
 
2.5 Elementy wystaj ące 
a. Stopnie złazowe – wykonane zgodnie z projektem budowlanym. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ŻONĄ JAKOŚCIĄ  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
a. do przygotowania mieszanki betonowej: 
- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
– odpowiednio przeszkoloną obsługą. 



b. do wykonania deskowań: 
– sprzętem ciesielskim, 
– samochodem skrzyniowym, 
c. do układania mieszanki betonowej: 
– pojemnikami do betonu, 
– wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
– wibratorami przyczepnymi, 
– zacieraczkami do betonu. 
d. do rozbiórki, obróbki i pielęgnacji betonu: 
– szlifierkami do betonu 
– młotami i młotami pneumatycznymi 
– nożycami do cięcia prętów stalowych. 
e. do przygotowania zbrojenia: 
– nożyce, 
– giętarki , 
– prostowarki, 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
 
4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi 
do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo i stal przewożone na samochodach ciężarowych 
należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Transport mieszanki betonowej na budowie winien odbywać się w pojemnikach jednych dostosowanych 
do transportu betonu.  
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Wymagania ogólne 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004, PN-S-
10040:1999 , PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych  
i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan 
przeprowadzania badań. 
 
5.2 Zakres wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną 
przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru „Dokumentacją technologiczną”. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem 
do Dziennika Budowy. 
 
5.2.1 Wykonanie deskowa ń 
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki 
podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na 
deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 
zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy 
wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż C30. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i 
szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia 
na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami 
uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z 
tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po 
zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu 
antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 



Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować 
zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
5.2.2 Rusztowania 
Rusztowania należy stosować dowolne z zachowaniem zaleceń producenta rusztowań. 
 
5.2.3 Wykonanie zbrojenia 
a. Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b. Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
c. Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 
projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
5.2.4 Osadzanie elementów wystaj ących (stopnie złazowe ) 
Elementy do osadzenia należy oczyścić z rdzy , kurzu i błota. 
Elementy należy umieścić w miejscach i w sposób wskazany w projekcie budowlanym. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane elementy podpierać podkładkami betonowymi lub z 
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia lub wiązać do zbrojenia konstrukcyjnego. 
 
5.2.5 Wbudowanie mieszanki betonowej 
a. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie 
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
b. Zagęszczenie betonu: 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250. 
c.  Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem,  
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do po-
łączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 



– obfite zwilżenie wodą 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 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i po-
przednio ułożonego betonu. 
 
5.2.6 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszank i betonowej i wi ązaniu betonu 
a. Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 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 Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy 
zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
b. 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. 
c. 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 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
 
5.2.7 Pielęgnacja betonu 
a. Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy 

PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 
b. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
c. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
d. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 
dla prefabrykatów. 

 
5.3 Wykonanie podbetonu 
a. Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym. 
b. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
c. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 

oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jako ści  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.  
W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-
88/B-06250 i niniejszą Specyfikacją, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru. 
Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 



6.2 Zakres kontroli i bada ń 
6.2.1 Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora 
nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-
10080 oraz niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie polega na: 
– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
– sprawdzeniu stateczności deskowania, 
– sprawdzeniu szczelności deskowania, 
– sprawdzeniu czystości deskowania, 
– sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
 
6.2.2 Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą Specyfikacji, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
stosowanych materiałów. 
 
6.2.3 Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą Specyfikacją, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu 
i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora nadzoru, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach 
Inspektorowi nadzoru. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 
oraz niniejszej Specyfikacją. 
 
6.2.4 Wykonanie i monta ż zbrojenia , osadzenie elementów wystaj ących 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi odpowiadać wymaganiom 
określonym w pkt.2 i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem 
do dziennika budowy przed betonowaniem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi przed betonowaniem. 
 
6.2.5 Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszą Specyfikacją. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
 
6.2.6 Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą 
Specyfikacją. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
 
6.2.7 Kontrola wyko ńczenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami 
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej Specyfikacji. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje 
podaje powyżej przytoczona norma. 
 
6.2.8 Kontrola sprz ętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie polega na: 
– kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
– sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 



– sprawdzeniu betoniarki, 
– sprawdzeniu sprzętu do przewozu mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej Specyfikacji podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 
robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.3 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m3 – rozebranych i wykonanych konstrukcji 
- m2 - podbetonu 
- kg lub tona – konstrukcji zbrojenia 
- szt. – elementów wystających 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRA C TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
1. PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
2. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
3. PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania 

i badania. 
4. PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie.  
5. PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
6. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
7. PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
8. PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
9. PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
10. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.  
11. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
12. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  
13. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.  
14. PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.  
15. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewu.  
16. PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.  
17. PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie 

kształtu ziarn.  
18. PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych.  
19. PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń   

w postaci gliny.  
20. PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.  
21. PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.  
22. PN-EN 1925:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej.  



23. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
24. PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.  
25. PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności.  
26. PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania  

i badania.  
27. PN-91/D-95018  Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania  

i badania.  
28. PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
29. PN-72/D-90002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
30. PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
31. PN-EN 313-1:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja.  
32. PN-EN 313-2:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia.  
33. PN-EN 636-3:2001  Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki 

użytkowanej w warunkach zewnętrznych.  
34. PN-84/M-81000  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.  
35. PN-93/S-10080  Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 
36. PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu -gatunki. 
37. PN-89/H-84023/06/A1:1996  Stal do zbrojenia betonu - gatunki. 
38. PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco – Tolerancje kształtu, wymiarów i 

masy 
39. PN-H 93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco – Wymiary 
40. PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary 
41. PN-EN 10029:1999  Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej – Tolerancje 

wymiarów, kształtu i masy 
42. PN-EN 10029:1999/Ap1:2003 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej – 

Tolerancje wymiarów, kształtu i masy.  Zmiana Ap1 
 
10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-03   ROBOTY MUROWE  
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
ZADANIE:  PRZEBUDOWA KANAŁU BURZOWEGO W PARKU 
    MIEJSKIM W TOMASZOWIE LUBELSKIM 
INWESTOR:  MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI 

UL. LWOWSKA 57 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI  
ADRES BUDOWY: TOMASZÓW LUBELSKI DZIAŁKA NR 14; 12 A RK. 29 

22–600 TOMASZÓW LUBELSKI 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót murowych. 
W zakres tych robót wchodzą: 
1. Wykonanie ścian komór z bloczków betonowych  
2. Osadzenie w murze elementów prefabrykowanych i stalowych. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody; 
45262300-4 Betonowanie 
45262500-6 Roboty murarskie 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawieraj ące definicj ę pojęć i okre śleń nigdzie wcze śniej  

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI. 

 
2.1 Materiały do wykonania murów 
1. Woda do zapraw  - wg PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  
2. Cement  portlandzki 32,5 – wg PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-4:2005 
3. Wapno hydratyzowane – wg PN-EN 459-1:2002(5), PN-EN 459-2:2002  
4. Piasek zwykły, uszlachetniany, do zapraw – wg PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w 

szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
5. Cegła budowlana klinkierowa kl.250 – wg PN-71/B-12008 
6. Bloczki betonowe pełne klasy B25 
7. Zaprawa cementowo-wapienna M2, M3 i M5 – wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla: 
 cement :  ciasto wapienne :  piasek 



 1  : 1 : 6 
zaprawy M2 1  :  1  :  7 
 1 :  1,7  :  5  
zaprawy M5 1 :  0,3 :  4 
 1 :  0,5 :  4,5 
  
 cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
zaprawy M2 1  :  1  :  6 
 1  :  1  :  7  
zaprawy M5 1 :  0,3 :  4 
 1 :  0,5 :  4,5 
 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu, piasku i wapna. 

8. Zaprawa cementowa M5 i M10 – wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla: 
 cement :  piasek 
zaprawy M5 1  :  4 
zaprawa M8 1 : 3 
zaprawy M10 1 :  2 
Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i piasku. 

9. Nadproża żelbetowe o wymiarach 25x25cm, wykonane z betonu B-25  
10. Pręty stalowe ø6 stal St0S – zgodnie z SST B-02 
11. Pręty stalowe #12 stal 34GS – zgodnie z SST B-02  
12. Beton B-10 i B-25 wg SST B-02 
13. Rury żelbetowe kielichowe WIBRO TB (φ1000; φ800; φ600; φ500; φ300; φ250)  - wg aprobaty 

technicznej 
 
2.2 Składowanie materiałów i transport 

Materiały masowe należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem. Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi z przepisami 
BHP i ruchu drogowego. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ŻONĄ JAKOŚCIĄ  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
 
4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
 



5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Wykonanie robót rozbiórkowych 
a. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
b. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
c. Roboty rozbiórkowe obejmują: 
- Rozebranie murów, elementów betonowych bez względu na rodzaj i wymiary materiału  
- Posegregowanie elementów rozbiórkowych i wywiezienie z terenu budowy. 
 
5.2 Wymagania ogólne robót murowych 
a. Roboty murowe muszą spełniać wymagania normy PN- 68/B-10020 i PN-68/B-10024. 
b. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu  

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
c. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d. Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
e. Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 

zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy. 
 
5.3 Bruzdy i przebicia 
a. Bruzdy i przebicia wykonywać ręcznie lub mechanicznie do głębokości wymaganej dla danej instalacji 

lub elementu wbudowywanego.  
b. Przed zamurowaniem, usunąć wszystkie wykruszone elementy muru. Bruzdy i przebicia po osadzeniu 

elementu lub instalacji uzupełnić zaprawą jak w murze w którym zostały wykonane. 
 

5.4 Wieńce 
a. na ścianach fundamentowych  murowanych  należy wykonać wieniec W1 o wymiarach 25×36 cm z 

betonu B25 ( C20/25), zbrojony 4 prętami #12 (stal 34GS) i strzemionami ø6 (stal StOS) w rozstawie 
co 15 cm. 

b. na ścianach fundamentowych  murowanych  należy wykonać wieniec W2, W5, W6, W7, W8, W9 o 
wymiarach 25×25 cm z betonu B25 ( C20/25), zbrojony 4 prętami #12 (stal 34GS) i strzemionami ø6 
(stal StOS) w rozstawie co 15 cm. 

c. na ścianach fundamentowych  murowanych  należy wykonać wieniec W3 o wymiarach 25×30 cm z 
betonu B25 ( C20/25),  zbrojony 4 prętami #12 (stal 34GS) i strzemionami ø6 (stal StOS) w rozstawie 
co 15 cm.  

d. na ścianach fundamentowych  murowanych  należy wykonać wieniec W4 o wymiarach 25×30 cm z 
betonu B25 ( C20/25),  zbrojony 4 prętami #12 (stal 34GS) i strzemionami ø6 (stal StOS) w rozstawie 
co 15 cm i połączyć z nadprożem N4 o wymiarach 25×10 cm z betonu B25 ( C20/25),  zbrojony dwoma 
Ceownikami C100 z otworami na śruby połączeniowe M12. Po umieszczeniu belek w płaszczyźnie 
ściany oraz skręceniu ceowników śrubami M12 można przystąpić do ich obetonowania. Wolne 
przestrzenie w stalowej belce należy wypełnić zaprawą cementową M12 lub betonem plastycznym 
klasy B25 ( C20/25). 
 

5.5.  Nadpro ża 
Nadproża wykonuje się równocześnie ze wznoszeniem murów. 
a. Żelbetowe, o wymiarach 25×25 cm z betonu B25 ( C20/25), zbrojony 5 prętami #12 (stal 34GS) i 

strzemionami ø6 (stal StOS) w rozstawie co 8/16cm. 
b. Z ceownika C100 N4 o wymiarach 25×10 cm z betonu B25, zbrojony dwoma Ceownikami C100 z 

otworami na śruby połączeniowe M12. Po umieszczeniu belek w płaszczyźnie ściany oraz skręceniu 
ceowników śrubami M12 można przystąpić do ich obetonowania. Wolne przestrzenie w stalowej belce 
należy wypełnić zaprawą cementową M12 lub betonem plastycznym klasy B25 ( C20/25).  

 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jako ści  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 



6.2 Zakres kontroli i bada ń 
6.2.1 Materiały  
Przy odbiorze materiałów do wznoszenia murów i prefabrykatów należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zanieczyszczenia 
W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Dla elementów prefabrykowanych dokonać sprawdzenia wymiarów zgodnie z pkt. 2 oraz certyfikatów lub 
deklaracji zgodności. 
Badania pustaków obejmują sprawdzenie: 
– kształtu wymiaru, 
– dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 
– masy, 
– wytrzymałości na obciążenia statyczne. 
Badania belek obejmują sprawdzenie: 
– kształtu i wymiarów, 
– dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 
Badania należy wykonywać na podstawie „Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie” 
wydanego przez ITB. 
 
6.2.2 Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.2.3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przy jmowa ć wg poni ższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm]  

mury spoinowane  mury niespoinowane  
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 
 
6.2.4 Kontrola osadzenia elementów prefabrykowanych  
Kontrolą należy objąć: 
- sztywność osadzenia prefabrykatów, 
- osadzenie ich w poziomie lub pionie stosownie do wymagań, 
- dokładność wykonania uszczelnień silikonowych, 
- dokładność wypełnienia betonem elementów stalowych 
- prawidłowość osadzenia elementów na podporach 
 



7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2 – ściany,  
- m3 – muru,  
- szt. – osadzonych prefabrykatów 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRA C 

TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
1. PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-68/B-10024 Roboty murowe – Mury z drobnowymiarowych elementów betonowych – 

Wymagania i badania przy odbiorze 
3. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
4. PN-71/B-12008 Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana 
5. PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy 
6. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
7. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
8. PN-97/B-30003  Cement murarski 15.  
9. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
10. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
11. PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zapraw 
12. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
13. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.  
14. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewu.  
15. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.  
16. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.  
17. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń   

w postaci gliny.  
18. PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane − Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
19. PN-EN 459-2:2003  Wapno budowlane − Część 2: Metody badań  
20. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
21. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
22. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do muru. Część 1: Zaprawa tynkarska 
23. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do muru. Część 2: Zaprawa murarska 
24. PN-91/H-93407 Stal - Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
25. PN-EN 10034:1996 Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarowe i odchyłki kształtu 
26. PN-EN 10034:1996/Az1:1999 Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarowe i odchyłki kształtu (Zmiana A1) 
27. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych, 

Warunki techniczne dostawy   
 
10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-04   ROBOTY MALARSKIE ANTYKOROZYJNE 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
ZADANIE:  PRZEBUDOWA KANAŁU BURZOWEGO W PARKU 
    MIEJSKIM W TOMASZOWIE LUBELSKIM 
INWESTOR:  MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI 

UL. LWOWSKA 57 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI  
ADRES BUDOWY: TOMASZÓW LUBELSKI DZIAŁKA NR 14; 12 A RK. 29 

22–600 TOMASZÓW LUBELSKI 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót malarskich antykorozyjnych. 
Zakres zamówienia obejmuje: 
- malowanie antykorozyjne nawierzchniowe elementów stalowych   
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody; 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawieraj ące definicj ę pojęć i okre śleń nigdzie wcze śniej  

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONT ROLĄ 
JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotycz ące materiałów i wyrobów budowlanych 
a. Woda  - PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

b. Farby olejne lub ftalowe do gruntowania ogólnego stosowania, miniowe – wg PN-C 81607:1998, 
PN-C 81901:2002  

c. Farby olejne lub ftalowe do gruntowania ogólnego stosowania, do malowania tynków – wg PN-C 
81607:1998, PN-C 81901:2002  

d. Farby i emalie ftalowe nawierzchniowa ogólnego stosowania, – wg PN-C 81607:1998, PN-C 
81901:2002  
Wydajność – 6–10 m2/dm3, max. czas schnięcia – do 24 h 

e. Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych lub ftalowych ogólnego stosowania - PN-C-81953:1997, PN-
90/C-96005 

f. Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna - PN-C-
81910: 2002   
Wydajność – 15–16 m2/dm3, max. czas schnięcia – 8 h 



g. Emalie chlorokauczukowe – wg PN-C-81608:1998 
h. Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - PN-C-81953:1997 
Wszystkie wyroby muszą posiadać świadectwa dopuszczenia PZH. Kolory farb stosować wg projektu 
technicznego. 
 
2.2 Składowanie materiałów i transport 
Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem. 
Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ŻONĄ JAKOŚCIĄ  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
 
4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Prace przygotowawcze 
a. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.  

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
b. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń-

czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
może spaść poniżej +1°C.  

c. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-
trzem.  

 
5.2 Przygotowanie podło ży 
a. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone do stopnia czystości sa 2½, odtłuszczone 

zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  
Malowanie: 
- 1 x farba ftalowa przeciwkorozyjna chromianowa do gruntowania ( w miejscach silnie skorodowanych ) 
- 2x emalia ftalowa 
 
5.3 Gruntowanie. 
a. Przy malowaniu farbami olejnymi lub ftalowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 

podkładowe miniowe. 
b. Pod powłoki lakiernicze stosować podkład gruntujący zgodny z zaleceniami producenta lakieru 

nawierzchniowego. 
c. Gruntowanie – minimum  1 x farba ftalowa przeciwkorozyjna  
 
5.4 Wykonywania powłok malarskich 
a. Powłoki malarskie wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb. W trakcie wykonywania 

powłok należy: 
- przed użyciem dokładnie wymieszać w opakowaniu, substancje mają lepkość przystosowaną do 

malowania przy użyciu pędzla, wałka lub metodą natrysku pneumatycznego.  
- w razie potrzeby, można rozcieńczyć przez dodanie niewielkiej ilości rozpuszczalnika 
- nanosić na podłoże czyste, wyszlifowane papierem ściernym, a następnie dokładnie oczyszczone z 

pyłu i zagruntowane, 
- nakładać co najmniej w dwóch warstwach,  
- na elementach stalowych stosować szlifowane między warstwowe drobnoziarnistym papierem 

ściernym nr 180 lub 230 i odpylenie 
b. Powłoki z farb, emalii i lakieru 
- powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 

pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
- powłoki powinny mieć jednolity połysk. 



- przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 

- Minimalna ilość warstw powłoki – 2 warstwy nawierzchniowe  
-  Minimalna grubość powłoki  na elementach stalowych -  80 µm  

 
6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jako ści  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
 
6.2 Kontrola jako ści materiałów 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub 
aprobaty technicznej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
6.3 Kontrola jako ści wykonania robót 
a. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
b. Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  
c. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-

wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 

d. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
e. Badania powłok przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
f. Badania powłok powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
 
6.4 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2  - dla robót  malarskich 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRA C 

TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 



 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
1. PN-C-81901: 2002 Farby olejne i żywiczne 
2. PN-C-81953:1997 Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego 

stosowania 
3. PN-90/C-96005 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów 
4. PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe 
5. PN-C-81910: 2002 Farby chlorokauczukowe 
6. PN-C-81922:2004 Lakier poliuretanowy jednoskładnikowy 
 
10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-12 TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
ZADANIE:  PRZEBUDOWA KANAŁU BURZOWEGO W PARKU 

   MIEJSKIM W TOMASZOWIE LUBELSKIM 
INWESTOR:  MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI 

UL. LWOWSKA 57 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI  
ADRES BUDOWY: TOMASZÓW LUBELSKI DZIAŁKA NR 14; 12 A RK. 29 

22–600 TOMASZÓW LUBELSKI 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót tynkarskich wewnętrznych – uzupełnienia  po wykuciu i wstawieniu stolarki okiennej i 
drzwiowej   
Zakres robót określony w opracowaniem obejmuje: 
1. wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB.   
 
1.5  Nazwy i kody; 
45410000-4 Tynkowanie 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawieraj ące definicj ę pojęć i okre śleń nigdzie wcze śniej  

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONT ROLĄ 
JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotycz ące materiałów i wyrobów budowlanych 
a. cement hutniczy i portlandzki CEM 32,5 – PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 

197-4:2005 
b. piasek – PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005,   

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych,  
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

c. woda do betonów  - PN-EN 10008:2004.   
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

d. roztwory gruntujące wskazane przez producentów wypraw tynkarskich – wg aprobaty technicznej  
 
2.2 Składowanie materiałów i transport 
Przechowywanie i składowanie 



Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem. 
 
Transport 

Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ŻONĄ JAKOŚCIĄ  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
 
4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans-
portować w odrębnych opakowaniach. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Prace przygotowawcze 
a. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

b. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
c. Sprawdzić głębokości osadzenia stopni złazowych a w przypadku ich braku dokonać osadzenia 
 
5.2 Wykonanie tynków wewn ętrznych  
Roboty tynkarskie prowadzić zgodnie z PN-EN 998-1:2004 
a. Tynki wewnętrzne wykonać jako tynki dwuwarstwowe kat.III.  
b. Warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce gr. 3-4 mm z zaprawy cementowej 1:2 o konsystencji 

odpowiadającej 9 - 10 cm zagłębienia stożka pomiarowego.  
c. Zaprawa cementowo–wapienna na narzut winna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 mm 

zagłębienia stożka pomiarowego, grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm a jej powierzchnia 
zatarta na gładko packą drewnianą. 

d. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – 
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

e. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jako ści  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 
6.2 Kontrola jako ści materiałów 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub 
aprobaty technicznej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)ą 

Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 



6.3 Kontrola jako ści wykonania robót 
a. Kontrola przygotowania podłoża poprzez badania czystości i stanu podłoża należy przeprowadzać 

w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do nałożenia płyty 
pokrywowej, 

b. Kontrola robót tynkarskich obejmuje: 
- przygotowanie podłoża pod tynki 
- przyczepność tynku do podłoża 
- grubość tynku 
- krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku 
- odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku 
- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 
- trwałość i równość osadzenia kratek wentylacyjnych i kątowników ochronnych, 
- przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie i zarysowanie 
 
6.4 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2  - dla robót tynkarskich i okładzinowych 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRA C 

TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku  
2. PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności  
3. PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
4. PN-EN 459-1:2002(U) Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i badania 
5. PN-EN 459-2:2002(U) Wapno budowlane – Część2: Metody badań 
6. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - Tynki zwykłe - Wymagania i badania przy odbiorze  
7. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masa tynkarska do wypraw pocienionych 
8. PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masa tynkarska do wypraw pocienionych 

(Zmiana Az1) 
9. PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie 
10. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany 
11. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
 
10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-13 TYNKI I OKŁADZINY ZEWN ĘTRZNE 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
ZADANIE:  PRZEBUDOWA KANAŁU BURZOWEGO W PARKU 

MIEJSKIM W TOMASZOWIE LUBELSKIM 
INWESTOR:  MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI 

UL. LWOWSKA 57 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI  
ADRES BUDOWY: TOMASZÓW LUBELSKI DZIAŁKA NR 14; 12 A RK. 29 

22–600 TOMASZÓW LUBELSKI 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót tynkarskich zewnętrznych. 
Zakres robót określony w opracowaniem obejmuje: 
1. wykonanie tynków zewnętrznych cementowych,  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody; 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45410000-4 Tynkowanie 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawieraj ące definicj ę pojęć i okre śleń nigdzie wcze śniej  

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONT ROLĄ 
JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotycz ące materiałów i wyrobów budowlanych 
a. zaprawa tynkarska cementowa M5 – wg PN-85/B-04500, PN-EN 998-1:2004, 
b. cement hutniczy i portlandzki CEM 32,5 – PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 

197-4:2005 
c. piasek – PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005,   

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych,  
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

d. woda do betonów  - PN-EN 10008:2004.   
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

e. roztwór gruntujący typu Uni Grunt, Ceresit CT 17 – wg aprobaty technicznej  
f. podkład tynkarski – wg aprobaty technicznej 



g. siatka Rabitza 10x10mm z druty Ø 1mm 
Materiały do wypraw tynkarskich przyjąć z rozwiązań systemowych. 
 
2.2 Składowanie materiałów i transport 
Przechowywanie i składowanie 

Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem. 
 
Transport 

Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ŻONĄ JAKOŚCIĄ  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót termoizolacyjnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr/min) z mieszadłem koszykowym 
- długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnię obrabianą 
- krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy 
- krótka paca do wyprowadzania wzoru 
- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej 
- samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie otynkowanej i 
- wykonywania połączeń 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- Poziomica 
- Paca zębata 
- Wiertarki 
- Młotki 

 
4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Wykonanie tynków 
5.1.1 Roboty przygotowawcze  
a. Miejsca wykonania tynków należy oczyścić z ziemi, brudu, kurzu, odtłuścić. Odspojony istniejący 

tynk odbić, a podłoże oczyścić z nierówności i pozostałości starego tynku.  
b. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 
c. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 
w okresie obniżonych temperatur”. 

d. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

e. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-
nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

f. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 

g. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

h. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
i. Sprawdzić głębokości osadzenia konstrukcji kratek wentylacyjnych i wentylatorów a w przypadku 

ich braku dokonać osadzenia 
 



5.1.2 Wykonanie tynków cementowych  
Roboty tynkarskie prowadzić zgodnie z PN-EN 998-1:2004 
a. Tynki wykonać jako tynki kategorii II dwuwarstwowe,  zgodnie z projektem technicznym, 
b. Warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce gr. 3-4 mm z zaprawy cementowej 1:2 o konsystencji 

odpowiadającej 9 - 10 cm zagłębienia stożka pomiarowego.  
c. Zaprawa tynkarska na narzut winna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 mm zagłębienia stożka 

pomiarowego, grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm a jej powierzchnia zatarta packą 
drewnianą na szorstko dla tynków kat. II i na gładko dla tynków kat. III. 

d. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – 
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

e. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
f. Do wykonania tynków w części podziemnej stosować dodatki napowietrzające do tynków 

napowietrzanych na ścianach zasolonych ; proporcje zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5.1.3 Warunki przyst ąpienia do robót tynkarskich 
a. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego. 
b. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 
c. Podłoże musi być równe, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń oraz wykazywać równomierną 

chłonność. Ubytki wyrównać. 
d. Wykonaną warstwę przed nałożeniem tynku cienkowarstwowego należy zagruntować preparatem 

gruntującym. 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jako ści  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 
6.2 Kontrola jako ści materiałów 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub 
aprobaty technicznej Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) 

Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy  
 
6.3 Kontrola jako ści wykonania robót 
a. Kontrola przygotowania podłoża poprzez badania czystości i stanu podłoża należy przeprowadzać 

w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci 
dachowych, 

b. Kontrola robót tynkarskich: 
- przygotowanie podłoża pod tynki 
- przyczepność tynku do podłoża 
- grubość tynku 
- krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku 
- odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku 
- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 
- trwałość i równość osadzenia kratek wentylacyjnych i kątowników ochronnych, 
- przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie i zarysowanie 
- kontrola jednolitości barwy tynku zewnętrznego 



c. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania tynków i docieplenia z 
dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających". 

d. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 
wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

 
6.4 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2  - dla robót tynkarskich i impregnacyjnych 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRA C 

TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku  
2. PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności  
3. PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu Specyfikacja i pobieranie próbek 
4. PN-EN 459-1:2002(U) Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i badania 
5. PN-EN 459-2:2002(U) Wapno budowlane – Część2: Metody badań 
6. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - Tynki zwykłe - Wymagania i badania przy odbiorze  
7. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masa tynkarska do wypraw pocienionych 
8. PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masa tynkarska do wypraw pocienionych 

(Zmiana Az1) 
9. PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie 
10. PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
11. PN-EN 20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie – Zastosowania 
12. PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu- Część 2. Domieszki do betonu- 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
 
 
10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-14  IZOLACJE 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
ZADANIE:  PRZEBUDOWA KANAŁU BURZOWEGO W PARKU 
   MIEJSKIM W TOMASZOWIE LUBELSKIM 
NWESTOR:  MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI 

UL. LWOWSKA 57 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI  
ADRES BUDOWY: TOMASZÓW LUBELSKI DZIAŁKA NR 14; 12 A RK. 29 

22–600 TOMASZÓW LUBELSKI 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru izolacji: 
- wykonanie izolacji wewnętrznej i zewnętrznej  preparatami typu  Abizol /R+P/, 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody; 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawieraj ące definicj ę pojęć i okre śleń nigdzie wcze śniej  

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONT ROLĄ 
JAKOŚCI. 

 
2.1 Składowanie materiałów i transport 
Materiały w pojemnikach składować dowolnie zgodnie z zaleceniami producenta i STWiORB. 
Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed  
zawilgoceniem. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ŻONĄ JAKOŚCIĄ  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
 
4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
 



5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Warunki ogólne 

Ściany komór burzowych oraz rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być 
zabezpieczone przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed 
korozją konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. 
Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni 
warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną 
jednostkę. 
Komory burzowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz i wewnątrz izolacją bitumiczną 

  
5.2 Przygotowanie podło ża pod izolacje 
a. Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć 

wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki 
środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy 
wyrównać, a większe ubytki uzupełnić, 

b. Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu, tynku przedmuchać 
sprężonym powietrzem.  

c. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym  
w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie: 

- wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
- temperatury podłoża,  
- wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podło-

ża o większej wilgotności), 
 
5.3 Wykonanie powłokowych uszczelniaj ących 
a. Izolację wykonać zgodnie z instrukcją Producenta 
b. Lepik asfaltowy i zaprawy uszczelniające nanosić na uprzednio zagruntowane podłoże. 
c. Emulsje asfaltowo-lateksowe nanosić na podłoża nowe niezagruntowane. 
d. Roboty należy wykonywać przy dobrej suchej pogodzie, przy temperaturze otoczenie co najmniej 

+7oC lecz nie większej niż 35oC  
e. Izolacje wykonać poprzez:  malowanie pędzlem, nanoszenie wałkiem, natryskiwanie,  
f. Izolację wykonać co najmniej 2-krotnie. 
g. Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta 

zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
h. Minimalna grubość powłoki winna wynosić 2,5 mm. 
i. Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora nadzoru.  
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jako ści  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
 
6.2 Kontrola jako ści materiałów 
a. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

b. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej.  

d. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-
wiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

e. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f. Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
6.3 Kontrola jako ści wykonania robót 
a. przygotowania podłoża poprzez badania czystości i stanu podłoża należy przeprowadzać w trakcie 

odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do robót, 



b. prawidłowości wykonania powłok uszczelniających 
- jednolitość powłoki,  
- grubość powłoki 
c. prawidłowości rozłożenia i przylegania do podłoża, 
d. szczelności połączeń, 
 
6.4 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2  - dla powierzchni izolowanej 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRA C 

TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
 
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne- Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
3. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1) 
4. PN-B-24678:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na 

gorąco. 
5. PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
6. PN-EN 20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie – Zastosowania 
7. PN-B-27617:1998 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
8. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
9. PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa 
10. PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
11. PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna  
 
10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-16  ROBOTY BRUKARSKIE 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
ZADANIE:  PRZEBUDOWA KANAŁU BURZOWEGO W PARKU 
    MIEJSKIM W TOMASZOWIE LUBELSKIM 
INWESTOR:  MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI 

UL. LWOWSKA 57 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI  
ADRES BUDOWY: TOMASZÓW LUBELSKI DZIAŁKA NR 14; 12 A RK. 29 

22–600 TOMASZÓW LUBELSKI 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru nowych i odtworzonych nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej oraz betonu asfaltowego 
a także elementów związanych tj. utwardzeń wokół wpustów.  
Zakres robót obejmuje: 
a. ustawienie obrzeży betonowych, krawężników betonowych  
b. wykonanie i odtworzenie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 

na gruncie stabilizowanym cementem 
c. wykonanie utwardzeń wokół wpustów   
d. odtworzenie nawierzchni asfaltowej 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody; 
Grupa 
45233260-9 Drogi piesze 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawieraj ące definicj ę pojęć i okre śleń nigdzie wcze śniej  

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONT ROLĄ 
JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotycz ące materiałów i wyrobów budowlanych 
a. Piasek do wykonania podsypek – PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005, 
b. Grunt i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-

S-02205:1998 
c. Cement  CEM 32,5 – PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-2:2002 
d. Woda do betonów  - PN-EN 10008:2004.   

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 



e. Kostka betonowa brukowa gr. 6 cm, 8 cm kolorowa różnych typów m.in. Polbruk Nostalit, Holland – 
aprobata techniczna, PN-EN 1338:2005  
Struktura wyrobu powinna być bez rys, pęknięć plam i ubytków 
Powierzchni górna powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 
nie powinny przekraczać 2mm.  
Tolerancje wymiarowe: na długości +-3mm, na szerokości +- 3mm, na grubości +-5mm. 
Wytrzymałość kostki na ściskanie po 28 dniach nie powinna być mniejsza niż 60MPa. 
Nasiąkliwość powinna odpowiadać PN-EN 206-1:2003 i wynosić nie więcej nić 5%. 
Ścieralność kostek określona na tarczy Boehmego  powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 

f. Obrzeża chodnikowe betonowe 30x8cm – aprobata techniczna  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: na długości +-8mm, na szerokości i grubości +- 3 mm. 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi – 2mm, Szczerby i uszkodzenia krawędzi: 
powierzchni górnych – niedopuszczalne, na pozostałych powierzchniach max. 2 szczerby, max 
20mm długości, max 6mm głębokości 

g. Beton B-10 – wg SST B-02 
h. Beton asfaltowy – aprobata techniczna. PN-EN 13108-1:2006 
 
2.2 Składowanie materiałów i transport 
Materiały sypkie należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem. 
Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ŻONĄ JAKOŚCIĄ  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
 
4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Roboty przygotowawcze 
a. Przed rozpoczęciem robót brukarskich należy wykonać roboty pomiarowe i ziemne. 
b. Wyznaczenie osi, punktów głównych i przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi 

nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i 
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

c. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 
geometrii trasy drogowej. 

d. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 

e. Roboty ziemne wykonać zgodnie z SST B-01 
 
5.2 Ustawienie obrze ży chodnikowych, kraw ężników 
a. Podłoże może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o 

grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
b. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z 

polewaniem wodą.  
c. Betonowe obrzeża chodnikowe i palisady należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej.  

d. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.  

e. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.  

f. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
g. Przy ustawieniu elementów betonowych należy sprawdzić: 



- dopuszczalne odchylenie linii w planie, które może wynosić ± 0,5 cm na każde 10 m długości 
obrzeża, 

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±0,5 cm na 
każde 10 m długości obrzeża, 

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

h. Jeśli dokumentacja projektowa  lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z 
kostek można stosować: 
- krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego 
posiadającego aprobatę techniczną, 
- przy krawężnikach mogą występować ścieki wg OST D-08.05.00 „Ścieki”. 
- Krawężniki i ścieki mogą być ustawiane na: 
a)    ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania normowe  

 
5.3 Wykonanie podbudowy z betonu 
a. Podbudowa z  betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 

5oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać 
produkcji mieszanki betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek 
temperatury poniżej 2oC w czasie najbliższych 7 dni.  

b. Podbudowę z betonu należy układać na wilgotnym podłożu.  
c. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, 

odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.  
d. Jeżeli warstwa betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy 

ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi podbudowy 
według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy 
mieszanki betonowej w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w 
sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do 
wykonania warstwy podbudowy.  

e. Mieszankę betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej 
należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki.  

f. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce wbudowania, w 
sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.  

g. Podbudowy z betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu. 
Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić 
najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Inspektora 
nadzoru. 

h. Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Zagęszczanie podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać 
się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów 
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej 
krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i 
podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach 
wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie 
nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.  

i. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 
określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481, cylinder typu dużego, II-ga metoda 
oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 

j. Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości.  

k. Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać podłużnych spoin 
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie.  

l. W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego 
pasa podbudowy, należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy podbudowie 
wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy wcześniej obciąć pionową 
krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas podbudowy. W podobny sposób 
należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia 
pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy 



zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa 
podbudowy, nie przekracza 60 minut.  

m. Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie 
podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m 
dla spoiny poprzecznej.  

n. Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy 
wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne 
płyty. 

o. Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 
p. Podbudowa z betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja 

powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
- skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
- skropienie preparatami powłokowymi posiadającymi aprobatę techniczną, po uprzednim 

zaakceptowaniu ich użycia przez Inspektora nadzoru, 
- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni, 
- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co 

najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 
- przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 

7 dni. 
q. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni 

pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą 
Inspektora nadzoru.  

r. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed 
uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch, na własny koszt  

s. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej 
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.  

t. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.  

u. Podbudowa z betonu musi być przed zimą przykryta nawierzchnią. 
 
5.4 Wykonanie chodników 
a. Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
b. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
c. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 

prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
d. Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712.  
e. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
f. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  

g. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem lub piaskiem z cementem 1:3, a następnie 
zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni.  

h. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek.  

i. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
j. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem lub piaskiem z cementem 1:3 i zamieść 

nawierzchnię.  
 
5.5. Odtworzenia nawierzchni asfaltowej  
a. Do    produkcji    przetworzonych    mieszanek    mineralno-asfaltowych  należy stosować  asfalt  

drogowy  o  właściwościach  zgodnych  z  wymaganiami  określonymi  w PN-C-96170. Zalecane 
jest dodawanie środków adhezyjnych. Środek adhezyjny powinien posiadać aprobatę techniczną. 
Przechowywanie    asfaltu    powinno    się    odbywać    zgodnie    z    ustaleniami PN-C-96170. 



b. Środek  odnawiający  użyty  do  produkcji  przetworzonej  mieszanki  mineralno-asfaltowej powinien 
posiadać aprobatę techniczną. Każda dostawa środka odnawiającego musi być zaopatrzona w 
atest producenta. 

c. Do  wykonania  recyklingu  na  gorąco  w  otaczarce  należy  stosować  kruszywa  w proporcjach  i  
o  parametrach  jakościowych  zależnych  od  przeznaczenia  przetworzonej mieszanki  mineralno-
bitumicznej  oraz  od  właściwości  kruszywa  zawartego  w  materiale odzyskanym z nawierzchni 
asfaltowej. Kruszywa powinny spełniać wymagania zawarte w PN-B-11112, PN-B-11111, PN-B-
11113.  

d. Wypełniacz użyty w procesie recyklingu w otaczarce na gorąco powinien spełniać wymagania 
określone w PN-S-96504. 

e. Recykling  na  gorąco  może  odbywać  się  zarówno  w  otaczarce  o  mieszaniu cyklicznym,  z  
zastosowaniem  metody  „przepływu  ciepła”,  jak  również  w  otaczarce bębnowej  o  odpowiedniej  
konstrukcji,  umożliwiającej  podanie  do  wnętrza  materiału odzyskanego z nawierzchni. Metoda  
„przepływu  ciepła”,  stosowana  w  otaczarkach  o  mieszaniu  cyklicznym polega na tym, że 
materiał odzyskany ze starej nawierzchni ulega ogrzaniu w mieszalniku, gdzie pobiera on ciepło od 
rozgrzanego nowego kruszywa. Materiał  odzyskany  ze  starej  nawierzchni  powinien  być  
jednorodny. Przetwarzanie materiału odzyskanego z nawierzchni powinno odbywać się w taki 
sposób,  aby  nie  miał  on  bezpośredniego  kontaktu  z  płomieniem  palnika  oraz  nie  ulegał 
przegrzaniu. 
 

6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jako ści  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
 
6.2 Kontrola jako ści materiałów 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem  
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub 
aprobaty technicznej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
6.3 Kontrola jako ści wykonania robót 
a. Sprawdzenie robót ziemnych  
- grubości warstwy betonowej 
- wstępne zachowania spadków 
b. Sprawdzenie nawierzchni z kostki betonowej 
- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podsypkę 
- sposób i jakość zagęszczenia 
- prawidłowość ułożenia. 
- prawidłowości wypełnienia spoin 
- zachowanie spadków 
c. Sprawdzenie nawierzchni z betonu asfaltowego 
- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podsypkę 
- sposób i jakość zagęszczenia 
- prawidłowość ułożenia. 
- grubość warstw z betonu asfaltowego 
- zachowanie spadków 
- akceptacja środka odnawiającego 
 
6.4 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 



 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2  - dla robót nawierzchniowych 
- m  - dla wykonania obrzeży  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRA C 

TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
1. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
2. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 
3. PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
4. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
5. PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  

    powszechnego użytku  
6. PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności  
7. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
8. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Część 1:Wymagania, 

  właściwości, produkcja i zgodność 
9. PN-EN 12620:2004Kruszywa do betonu 
10. PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu  
11. pn_EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy. 
 
10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-18   ROBOTY ZIEMNE 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
ZADANIE:  PRZEBUDOWA KANAŁU BURZOWEGO W PARKU 
    MIEJSKIM W TOMASZOWIE LUBELSKIM 
INWESTOR:  MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI 

UL. LWOWSKA 57 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI  
ADRES BUDOWY: TOMASZÓW LUBELSKI DZIAŁKA NR 14; 12 A RK. 29 

22–600 TOMASZÓW LUBELSKI 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót ziemnych.  
W zakres tych robót wchodzą: 
a. Zdjęcie i zmagazynowanie warstwy ziemi uprawnej /humusu/ 
b. Niwelacja terenu 
c. Wykopy 
d. Wykonanie podkładów  
e. Wykonanie zasypek  
f. Plantowanie, skarpowanie  
g. Transport gruntu i gruzu 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 
a. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB oraz usunięcie i wywiezienie 

nadmiaru gruntu i gruzu z terenu budowy. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody; 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawieraj ące definicj ę pojęć i okre śleń nigdzie wcze śniej  

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI. 

2.1 Materiały do wykonania robót ziemnych  
1. Piasek zwykły, piasek uszlachetniany – PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005,  
2. Do wykonania zasypek i podsypek o ile nie wynika to z uwarunkowań zawartych w projekcie, można 

stosować grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak 
ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. charakteryzujący się co najmniej: 

- max. średnica ziaren d<120 mm,  
- wskaźnik różnoziarnistości U>5,  
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,  
- zawartość części organicznych I<2%,  
- odporność na rozpad <5%. 
3. Elementy do oznakowania robót ziemnych –  



- Pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości 
około 0,50 metra.  

- Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania, 
powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.  

- Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m. 

 
2.2 Wymagania zwi ązane z przechowywaniem i transportem.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ŻONĄ JAKOŚCIĄ  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 
- ręcznego odspajania i wydobywania gruntów,  
- mechanicznego odspajania i wydobywania gruntu, 
- mechanicznego przemieszczania gruntu, 
- narzędzi lub sprzętu zagęszczającego . 
 
4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1 Roboty rozbiórkowe   
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej 
wykonywania. Prace te powinny być prowadzone w taki sposób, aby usuwanie jednego elementu nie 
wywoływało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego.  
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz realizacji prac zgodnie z programem robót należy 
przeprowadzać protokolarne stwierdzenie czy inne konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie 
trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis 
środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia 
urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne 
okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych.  
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej  



- w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 
zaopatrzyć w okulary ochronne.  

- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach  
Z uwagi na brak dostatecznej ilości miejsca na składowanie materiałów z rozbiórki należy prowadzić na 
bieżąco segregację poprzez oddzielenie materiału drewnianego, stalowego i gruzu.  
 
5.2 Roboty pomiarowe  przy wykopach 
1. Wyznaczenie osi, punktów głównych i przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi 

fundamentów, nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.  

2. Do wyznaczania krawędzi fundamentów, nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 
paliki lub wiechy. 

3. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr.  

4. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 
planowanego obiektu. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi fundamentów 
poprzecznych lub kolejnych przekrojów poprzecznych (ciągów jezdnych).  

 
5.3 Wykonanie wykopów  
1. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy dokonać sprawdzenie zgodności warunków 

terenowych z projektowymi poprzez: 
a. sprawdzenie zgodności rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie, w tym celu należy wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
b. sprawdzenie istniejącego uzbrojenie terenu, 
 
2.  Wykonanie wykopów 
a. Ze względu na zagłębienie wykopów zaleca się prowadzenie o ścianach prawie pionowych z ich 

zabezpieczeniem.  
b. W pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych 

c. Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

d. Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
e. Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
a. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
b. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

istniejącego posadowienia elementów obiekt, należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 

 
5.4 Wykonanie podsypek, warstw filtracyjnych i nasy pów - podkładów 
1. Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
a. Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
b. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 
c. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 

grubości do 25 cm. Warstwy zagęszczać ręcznie lub za pomocą zagęszczarek płytowych. 
d. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu. 
e. Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js >= 0,95 

według próby normalnej Proctora. 
3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
a. Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
b. Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 



c. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
d. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu. 
e. Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js>=0,95 według próby normalnej 

Proctora. 
 
5.5 Wykonanie zasypek  
1. Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
2. Warunki wykonania zasypki 
a. Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót.  
b. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci.  
c. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości do 0,25 m – przy 

stosowaniu ubijaków ręcznych lub do 0,40m – przy stosowaniu urządzeń wibracyjnych wg zaleceń 
producenta urządzenia zagęszczającego, 

d. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is = 0,96 wg próby 
normalnej Proctora. 

e. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej ścian. 

 
6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jako ści  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 
6.2 Kontrola jako ści materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 
6.3 Kontrola jako ści wykonania robót 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie PN-B-06050:1999 
 
1. Kontrola wykopów winna obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją,  
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie,  
- przygotowanie terenu,  
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- wymiary wykopów,  
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 
2. Kontrola wykonania podkładu winna obejmować: 
- stan wykopu przed zasypaniem,  
- materiały na podkład,  
- grubość i równomierność warstw podkładu, 
- sposób i jakość zagęszczenia, 
- prawidłowość uprzątnięcia terenu. 
 
3. Kontrola wykonania zasypki winna obejmować: 
- stan wykopu przed zasypaniem,  
- materiały do zasypki,  
- grubość i równomierność warstw zasypki, 
- sposób i jakość zagęszczenia, 
- prawidłowość uprzątnięcia terenu. 
 
6.4 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 



 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m3 – rozbiórki, pomiary, wykopy, zasypki, transport gruntu 
- m2 – podkłady 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRA C 

TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzysz ące nale ży uwzgl ędnić w narzucie kosztów po średnich lub 
w pozycjach robót podstawowych uwidocznionych w prz edmiarze. 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
1. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
3. PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
4. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
5. PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
6. PN-91/B 06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
7. PN-91/B 06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

(Zmiana Az1) 
9. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
10. PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu  
 
 
10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S-01 SANITARNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
ZADANIE: PRZEBUDOWA KANAŁU BURZOWEGO  

W PARKU MIEJSKIM W TOMASZOWIE LUBELSKIM 
INWESTOR: MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI 

UL. LWOWSKA 57 
 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI 
ADRES BUDOWY: DZIAŁKI NR 14;12 ARKUSZ NR 29 
 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI 
 
1.2. Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji T echnicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych w zakresie wykonania przebudowy kanału burzowego i podłączenie wpustów deszczowych 
zbierających wodę z ulicy Słowackiego i świrki i Wigury. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
W zakres robót, których dotyczy specyfikacja, wchodzą wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.2.  
W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
-  roboty ziemne, 
- odwodnienie wykopów, 
- roboty montaŜowe, 
- budowa studni, 
- budowa komór burzowych, 
- ochrona przed korozją, 
- podłączenie kanałów i wpustów deszczowych, 
- kontrola jakości.  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontaŜem umocnień ścian wykopu, 
- odtworzenie nawierzchni po robotach, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
Robotami towarzyszącymi podczas realizacji inwestycji będą: 
− geodezyjne wytyczenie trasy kanału i ulicznych wpustów deszczowych; 
− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 
Robotami tymczasowymi będą: 
− umocnienie pionowych ścian wykopów; 
− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyŜowania z projektowanymi kanałem 
deszczowym; 
− przebudowa kolizji z projektowanym kanałem deszczowym; 
− wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania robót 
1.5. Informacje o terenie budowy 
Planowana przebudowa kanalizacji burzowej usytuowana jest w centralnej części miasta Tomaszów :Lubelski w 
pasie drogi miejskiej ul. Jana Pawła oraz przebiega pod parkiem miejskim. Ulice objęte projektem kanalizacji 
deszczowej posiadają jezdnie o nawierzchni asfaltowej. Teren objęty projektem uzbrojony jest w następującą 
infrastrukturę: 

− kanalizacja sanitarna; 
− wodociągi; 
− kable telefoniczne; 
− kable światłowodowe; 
− kable energetyczne; 

1.5.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych i porządkowych Wykonawca 
będzie: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
− 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 uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 



1.5.2. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności do obowiązków kierownika budowy będzie naleŜało posiadanie aktualnego „Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia” – wchodzącej w skład kompletu dokumentacji projektowej. Forma i treść „planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia” musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
1.5.3. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
1.5.4. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca opracuje projekt „Tymczasowej organizacji ruchu” i uzyska jego zatwierdzenie w instytucjach do tego 
powołanych. Ponadto zorganizuje roboty z uwzględnieniem zawartych tam wytycznych w taki sposób, aby 
umoŜliwić bezpieczne dojście i dojazd do okolicznych budynków i posesji. 

 
1.6. Nazwy i kody 
Określenia robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa:  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
 oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
Klasy:  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
Kategorie:  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia  
 ścieków 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
 energetycznych 
1.7. Określenia podstawowe, zawieraj ące definicj ę pojęć i okre śleń nigdzie wcze śniej  niezdefiniowanych 
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.  
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.  
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.  
Przykanalik  -  kanał  przeznaczony  do  połączenia  wpustu  deszczowego  z  siecią  kanalizacji deszczowej.  
Kanał  zbiorczy  -  kanał  przeznaczony  do  zbierania  ścieków  z  co  najmniej  dwóch  kanałów bocznych.  
Kolektor  główny  -  kanał  przeznaczony  do  zbierania  ścieków  z  kanałów  oraz  kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika.  
Kanał nie przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1,0 m.  
Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niŜ 1,0m.  
Studzienka  kanalizacyjna  -  studzienka  rewizyjna  -  na  kanale  nie przełazowym  przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów.  
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  
Studzienka  połączeniowa  -  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy.  
Studzienka  kaskadowa  (spadowa)  -  studzienka  kanalizacyjna  mająca  dodatkowy przewód  pionowy  
umoŜliwiający  wytrącenie  nadmiaru  energii  ścieków,  spływających  z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego 
do niŜej połoŜonego kanału odpływowego.  
Studzienka  bez włazowa  -  ślepa  -  studzienka  kanalizacyjna  przykryta  stropem  bez  otworu włazowego, 
spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.  
Komora  kanalizacyjna  -  komora  rewizyjna  na  kanale  przełazowym  przeznaczona  do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów.  
Komora  połączeniowa  -  komora  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co  najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy.  
Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umoŜliwiające wytrącenie  nadmiaru  
energii  ścieków  spływających  z  wyŜej  połoŜonego  kanału dopływowego.  
Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.  
Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur Ŝeliwnych, stalowych lub 
Ŝelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie 
kanału.  
Wpust deszczowy  -  urządzenie do odbioru ścieków opadowych,   spływających do  kanału z utwardzonych 



powierzchni terenu.  
Komora  robocza     -     zasadnicza     część     studzienki     lub     komory      przeznaczona     do  
czynności  eksploatacyjnych.  Wysokość  komory  roboczej  jest  to  odległość  pomiędzy rzędną  dolnej  
powierzchni  płyty  lub  innego  elementu  przykrycia  studzienki  lub  komory,  a  
rzędną spocznika.  
Komin  włazowy  -  szyb  połączeniowy  komory  roboczej  z  powierzchnią  ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej.  
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.  
Właz  kanałowy  -  element  Ŝeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych  studzienek rewizyjnych  lub  
komór  kanalizacyjnych,  umoŜliwiający  dostęp  do  urządzeń kanalizacyjnych.  
Kineta  -  wyprofilowany  rowek  w  dnie  studzienki,  przeznaczony  do  przepływu  w  nim ścieków.  
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą  
komory roboczej.  
Pozostałe elementy kanalizacji burzowej – znajdują się w normie oraz w załączniku krajowym NB (informacyjnym) 
do PN – EN 752 – 1: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje oraz w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, zeszyt Nr: 9, wydany przez COBRTI Instal. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, jakość uŜytych materiałów oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki 
w jakich będą wykonywane roboty. 
Wszystkie materiały stosowane do realizacji obiektu powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną a 
urządzenia certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
2.2. Materiały stosowane przy wykonaniu robót b ędących przedmiotem niniejszej specyfikacji 

 
RURY śELBETOWE KIELICHOWE WIBRO TB: 
Rury Ŝelbetowe kielichowe WIBRO TB o nominalnej długości 2500 mm, przekroju kołowym, bez stopki. Z 
fabrycznie wbudowaną w kielich uszczelka DS. ANKERPLUS zgodnie z wymogami normy europejskiej PN-EN 
1916. 

Klasa wytrzymałości na ściskanie:  ≥C40/50(B-50) 
Nasiąkliwość: ≤5% 
Stopień mrozoodporności w wodzie: F150 
Stopień mrozoodporności w roztworze NaCl: F50 
Stopień wodoszczelności: W8 

DN 250X7,0mm o łącznej długości L=171,10m 
DN 300X6,5mm o łącznej długości L=171,10m 
DN 500X7,5mm o łącznej długości L=75,40m 
DN 600X8,0mm o łącznej długości L=577,22m 
DN 800X9,5mm o łącznej długości L=72,77m 
DN 1000X11,5mm o łącznej długości L=5,50m 

Rury kielichowe ze zintegrowaną uszczelką Wibro TB do wbudowywania metodą wykopów otwartych jako 
przewody kanalizacyjne, sanitarne, ogólnospławne. Rury zostały zaprojektowane zgodnie z wytycznymi normy 
PN-EN 1916:2005 w której w punkcie 4.3.8 zawarte zostały warunki uŜytkowania. Rury mogą odprowadzać ścieki 
do klasy ekspozycji XA3 zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 206-1 o pH od 4.5 do 12. W przypadku pH poniŜej 
4.5 istnieje moŜliwość zastosowania powłok powierzchniowego zabezpieczenia betonu. 
 
WPUSTY ŚCIEKOWE ULICZNE : 
Dla skutecznego odbioru wód opadowych z istniejących powierzchni, uwzględniając faktycznie występujące 
spadki i pochylenia niwelety, zaprojektowano odpowiednie rozmieszczenie wpustów ulicznych w ramach projektu 
przebudowy kanału burzowego. Zaprojektowano wpusty uliczne w postaci studni betonowych φ 500 z koszem 
osadnikowym oraz osadnikiem na piasek i błoto o głębokości min. 1,00 m. Kraty ściekowe Ŝeliwne /typu 
cięŜkiego/ będą oparte na pierścieniach odciąŜających. Usytuowanie wpustów pokazano na planie oraz ich 
wysokościowe połoŜenie na profilach. Przyłącza do wpustów ściekowych wykonane będą z rur betonowych 
dn250.  
Betonowe wpusty ściekowe składają się z następujących elementów: 
- osadnika o wysokości 1000 mm  
- nadstawek betonowych o wysokościach 1000 mm, 750 mm, 500 mm i 250 mm 
- podstawy betonowej o średnicy 920 mm, wysokości 150 mm z otworem pod właz Ŝeliwny 
- pierścieni dystansowych o średnicy 920/680 mm i wysokości 250 mm 
- pierścieni odciąŜających o średnicy 1120/680 mm i wysokości 150 mm 



 
STUDNIE BETONOWE DN1000 DN1500: 
W miejscach załamań kanałów o średnicy do φ 600 oraz połączeń strumieni przewiduje się zabudowę studni 
Ŝelbetowych okrągłych φ1000 i φ1500 przykrytych typowymi płytami Ŝelbetowymi z włazami Ŝeliwnymi typu 
cięŜkiego. 
Studnie betonowe wykonać są z betonu wibroprasowanego w kl. C35/45, o klasie wodoszczelności W8 
i mrozoodporości F-150. Do zbrojenia betonu stosować pręty zbrojeniowe ze stali klasy A III wg wymagań normy 
PN-88-B-06250 i PN-EN 1917. KaŜdy typ studzienek moŜe składać się z dennicy o symbolu EU-S; elementu 
komory roboczej (kręgi) EU-K; zwęŜki EU-Z; pokrywy EU-P; pokrywy lekkiej EU-PL; płyty redukcyjnej EU-PRZ; 
pierścienia wyrównującego EU-PW, pierścienia odciąŜającego EU-PO i pokrywy na pierścienie odciąŜające EU-
PPO. Elementy studzienki łączone są z zastosowaniem uszczelek, masy (zaprawy) klejąco-uszczelniającej lub z 
uŜyciem kombinacji tych rodzajów połączeń. Dennice, kręgi, zwęŜki, płyty redukcyjne oraz pokrywowe (DN 1000 
÷ 1500) mają wyprofilowane powierzchnie tworzące złącze w formie tzw. zamka. Taka konstrukcja umoŜliwia 
szczelne połączenie elementów. Wymaganą szczelność połączeń zapewnia masa (zaprawa) uszczelniająca. W 
kręgach mogą być nawiercone otwory do osadzania króćców połączeniowych lub osadzania uszczelek. W 
elementach przeznaczonych do montowania studzienek włazowych (w dennicy, kręgu, zwęŜce redukcyjnej) 
montowane są stopnie złazowe, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101. Płyty Ŝelbetowe naleŜy 
zaopatrzyć we włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego D400. Podbudowa studni z płyty Ŝelbetowej o grubości 10-15cm 
beton C12/15. Podsypka piaskowa minimum 20cm.  
 
ODWODNIENIE LINIOWE: 
Odwodnienie liniowe przebudowywanej nawierzchni ul. Jana Pawła II wykonywane będzie za pomocą sześciu 
korytek np. ACO DRAIN S300K wykonanych z polimerobetonu przeznaczonych do strefy ruchu cięŜkiego D 400-
E 600. Korytka posiadają deklarację zgodności CE zgodną z obowiązującą normą PN EN 1433, posiadają 
aprobatę techniczną IBDiM oraz instytutu PZH. Mocowanie rusztu ryglem przesuwnym wzdłuŜnym Powerlock®, z 
moŜliwością doszczelnienia masą uszczelniającą (SF), ze zintegrowaną krawędzią z Ŝeliwa szarego, z rusztem z 
Ŝeliwa sferoidalnego, pokrytym specjalną powłoką KTL 
Dwie skrzynki odpływowe S300K wykonane z polimerbetonu, dwu lub trzyczęściowa, ze zintegrowanym 
uszczelnieniem wargowo-labiryntowym króćca odpływowego, ze zintegrowaną krawędzią z Ŝeliwa, z moŜliwością 
doszczelnienia masą uszczelniającą (SF), z koszem osadczym ze stali ocynkowanej, z rusztem z Ŝeliwa 
sferoidalnego, pokrytym specjalną powłoką KTL 
Przy montaŜu elementów systemu odwodnienie liniowego przestrzegać wytycznych montaŜowych producenta, a 
w szczególności zaś : 
- krawędź korytek winna znajdować się 3-5mm poniŜej otaczającej nawierzchni 
- pomiędzy korytkami stosować poprzeczne szczeliny dylatacyjne wypełnione materiałem do wypełniania fug 
Masterflex 700. 
Korytka montować na podłoŜu mrozoodpornym gr. 20cm wykonanym ze Ŝwiru o uziarnieniu 2-16mm z 
zagęszczeniem. Bezpośrednio przy korytkach wykonać podbudowę z betonu C20/25 ( B25) o szerokości 10cm z 
obu ścianek korytka i głębokości całkowitej 37cm. Po wylaniu betonu , zagłębić w nim korytka wraz z rusztem. 
Całość wykonywać wg załączonego rysunku szczegółowego.  
 
KOMORY BURZOWE : 
1. Płyta denna. 
Płytę denną  naleŜy wykonać jako Ŝelbetową z betonu B25 (C20/25) krzyŜowo zbrojoną prętami stalowymi A-
III/#34GS/ o średnicy 10 mm, zbrojenie główne dołem #10mm co 20 cm, zbrojenie główne górą #10 mm co 20cm. 
Grubość płyty 20 cm. Otulenie stali 50 mm.  Płyta denna posadowiona na warstwie 10cm betonu kl. B10 (C8/10). 
Podsypka piaskowa ze Ŝwirem zagęszczana warstwami do Is>=0,95 o grubości minimum. 30 cm. 
2. Kineta 
Kinetę studni odlewać na miejscu z betonu B25 ( C20/25) hydrotechnicznego o stopniu wodoszczelności W8 po 
wpasowaniu rur kanału. 
3. Ściany komór. 
Ściany komór   murowane z bloczków betonowych klasy B-25 gr. 25 cm na zaprawie cem.-wap."5".   
4. Trzpienie. 
Trzpienie o wymiarach 0,25x0,25 m, beton B20 (C20/25), stal 34GS / zbrojenie podłuŜne 4#12 zakotwione min. 
15 cm w płycie dennej – prowadzić do wieńca komory /, strzemiona Ø 6 co 10 cm. Beton z dodatkiem środka 
uszczelniającego. 
5. Płyta pokrywowa 
Komory naleŜy przykryć płytą pokrywową. NaleŜy ją wykonać jako Ŝelbetową z betonu B25 (C20/25) krzyŜowo 
zbrojoną prętami stalowymi A-III/#34GS/ o średnicy 10 mm, zbrojenie główne dołem #10 mm co 12 cm, zbrojenie 
główne górą #10mm co 12 cm. Grubość płyty 15 cm ( w komorach nr K3 i K4 -20 cm). Otulenie stali 30  mm.   
6. Wieniec / pierścień odciąŜający / 
- na ścianach fundamentowych  murowanych  naleŜy wykonać wieniec W1 o wymiarach 25×36 cm z betonu B25 ( 
C20/25), zbrojony 4 prętami #12 (stal 34GS) i strzemionami ø6 (stal StOS) w rozstawie co 15 cm. 



- na ścianach fundamentowych  murowanych  naleŜy wykonać wieniec W2, W5, W6, W7, W8, W9 o wymiarach 
25×25 cm z betonu B25 ( C20/25), zbrojony 4 prętami #12 (stal 34GS) i strzemionami ø6 (stal StOS) w rozstawie 
co 15 cm. 
- na ścianach fundamentowych  murowanych  naleŜy wykonać wieniec W3 o wymiarach 25×30 cm z betonu B25 ( 
C20/25),  zbrojony 4 prętami #12 (stal 34GS) i strzemionami ø6 (stal StOS) w rozstawie co 15 cm.  
- na ścianach fundamentowych  murowanych  naleŜy wykonać wieniec W4 o wymiarach 25×30 cm z betonu B25 ( 
C20/25),  zbrojony 4 prętami #12 (stal 34GS) i strzemionami ø6 (stal StOS) w rozstawie co 15 cm i połączyć z 
nadproŜem N4 o wymiarach 25×10 cm z betonu B25 ( C20/25),  zbrojony dwoma Ceownikami C100 z otworami 
na śruby połączeniowe M12. Po umieszczeniu belek w płaszczyźnie ściany oraz skręceniu ceowników śrubami 
M12 moŜna przystąpić do ich obetonowania. Wolne przestrzenie w stalowej belce naleŜy wypełnić zaprawą 
cementową M12 lub betonem plastycznym klasy B25 ( C20/25).  
7. NadproŜa 
śelbetowe, o wymiarach 25×25 cm z betonu B25 ( C20/25), zbrojony 5 prętami #12 (stal 34GS) i strzemionami ø6 
(stal StOS) w rozstawie co 8/16cm. 
Z ceownika C100 N4 o wymiarach 25×10 cm z betonu B25, zbrojony dwoma Ceownikami C100 z otworami na 
śruby połączeniowe M12. Po umieszczeniu belek w płaszczyźnie ściany oraz skręceniu ceowników śrubami M12 
moŜna przystąpić do ich obetonowania. Wolne przestrzenie w stalowej belce naleŜy wypełnić zaprawą 
cementową M12 lub betonem plastycznym klasy B25 ( C20/25).  
Uwaga:  beton zagęszczać wibratorem wgłębnym, stosować domieszki uplastyczniające i uszczelniające do 
betonu. 
8. Włazy studzienne 
W płyty górne komory przed betonowaniem wstawić włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego klasy D-400 (dwa włazy na 
kaŜdą komorę), ułoŜyć dodatkowe zbrojenie krzyŜowe i wykonać betonowanie płyty.   
Włazy studzienne naleŜy zabezpieczyć przed kradzieŜą poprzez ryglowanie (przykręcenie) pokryw do korpusów. 
Ryglowanie wykonać przy pomocy standardowego klucza hydraulicznego. Śruba ryglująca, wykonana ze stali 
nierdzewnej, jest dodatkowo zabezpieczona uszczelką, przez co chroni ona gniazdo śruby przed 
zanieczyszczeniem. Wyrównanie płaszczyzny włazu z nawierzchnią z gruntu lub kostki brukowej naleŜy wykonać 
za pomocą obróbki z kostki brukowej (pierścień o średnicy 1000 mm lub  kwadrat 1000 x 1000 mm) 
9. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne  
Tynki zewnętrzne i wewnętrzne ścian komór cementowe kat. III.  
10. Izolacje : 
Po posadowieniu komory a przed obsypaniem, naleŜy całą komorę zabezpieczyć przed korozją. Pojęcie cała 
komora oznacza potrzebę ochrony wszystkich elementów tj. ścian dwustronnie od wewnątrz i od zewnątrz, płyty 
dennej od góry, stropu dwustronnie górą i od spodu. Powłoki ochronne przyjęto na zasadzie dwustronnego ich 
ułoŜenia na płaszczyznę komory - abizolem R+P lub podobnym materiałem izolacyjnym. 
11.  Uszczelnienie rur przy ścianach komór: 
Przejścia rur kanalizacji deszczowej przez ściany komór naleŜy wykonać przy uŜyciu kształtki przejściowej 
producenta rur / z przejściem szczelnym do rur betonowych i Ŝelbetowych ze zintegrowaną uszczelką/, 
zachowując elastyczność uszczelnienia na styku betonowej ściany komory i rury. 
 
2.2.2 
2.3. Składowanie 
a) Rury  wraz z króćcami studziennymi naleŜy zamawiać odpowiednio wcześniej. Przed rozładunkiem odbiorca 

powinien sprawdzić dostawę pod względem ilości, znakowania jak i zgodności z zamówieniem. Prawidłowy 
stan naleŜy potwierdzić na dokumencie dostawy (WZ). Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane. 
Składowanie powinno odbywać się poziomo na podkładkach drewnianych lub śelbetowych. Rury naleŜy 
zabezpieczyć klinami przed toczeniem. Podkłady ustawia się równolegle w rozstawie 150 cm od zewnątrz. 
Rury do średnicy DN 1000 moŜna układać w sztaple, warstwami do wysokości 2 m. Zabrania się opierania 
kielichów, oraz bosych końców bezpośrednio na gruncie. Do rozładunku z samochodów dostawczych naleŜy 
uŜywać pasów, a do rur wyposaŜonych w kotwy kulowe odpowiednich systemowych sprzęgów lub wózka 
widłowego. Gwałtowne podnoszenie lub opuszczanie, połączone z nagłymi wstrząsami, staczanie z 
samochodu czy przeciąganie rur po ziemi jest niedopuszczalne. 

b) Kręgi  moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów przekazywanych na 
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 

c) Cegła kanalizacyjna  moŜe być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi 
spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu składowania powinny być ułoŜone 
w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułoŜone w jednostkach 
ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich 
maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem 
maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 

d) Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 



powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
e) Skrzynki lub ramki wpustów  mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości 

maksimum 1,5 m. 
f) Kruszywo  naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
− zgrzewarka do muf elektrooporowych, 
− spycharek gąsienicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− koparek gąsienicowych, 
− spawarka elektryczna wirująca 300A 
− spręŜarka spalinowa przewodowa 4-5m3/min, 
− spawarka spalinowa, 
− podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
− komplet elektronarzędzi, 
− komplet narzędzi ślusarskich, 
− komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych, 
− specjalistyczne narzędzia do obróbki rur, wskazane przez wybranego producenta rur 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, P.T. oraz projektu organizacji robót. 
Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie środki 
transportu: 
− samochód skrzyniowy do 5 Mg, 
− samochód dostawczy do 0,9 Mg, 
− ciągnik kołowy 29 – 37 KW, 
− przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg, 
− samochód samowyładowczy 5t, 
− Ŝuraw samochodowy do 4t. 
Materiał moŜe być przewoŜony dowolnymi środkami transportu. Materiały naleŜy ustawić równomiernie na całej 
powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Rury 
powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostroŜności uniemoŜliwiający uszkodzenia. Materiału nie wolno zrzucać ze 
środków transportowych, lecz rozładować stosując odpowiedni sprzęt rozładunkowy – wózki widłowe, ładowarki itp. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów aktualnie 
obowiązujących w transporcie drogowym. Betonowe elementy prefabrykowane winny być przewoŜone w pozycji 
poziomej i naleŜy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie 
naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PT oraz 
projektu organizacji robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Prace przygotowawcze 
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze: 
̶ prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu i inwentaryzacji powykonawczej, 
̶ zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 
̶ przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych, 
̶ wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę, 
̶ oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
̶ dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
̶ uzyskać zgodę na czasowe zajęcie terenu ulicznego. 

5.2. Roboty ziemne 
Roboty przygotowawcze. 
Trasa rurociągu powinna być oznaczona przez uprawnionego geodetę za pomocą kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co około 30 do 50 m. Na kaŜdym 



odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urządzenia odwadniające 
naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Roboty ziemne. 
Ukształtowanie wykopu zapewniać bezpieczne usuwanie gruntu i umoŜliwiać zgodne ze sztuką budowlaną ułoŜenie 
rur. Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Całość robót 
powinna być zgodna ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej i właściwymi normami i instrukcjami. 
Przewiduje się wykonanie wykopów otwartych o ścianach pionowych obudowanych. Obudowa rozparta o 
deskowaniu pełnym do górnego poziomu strefy kanałowej: otwarty o ścianach pionowych obudowany wykonany 
mechanicznie na odkład. 
a) w strefie kanałowej: do poziomu wyŜszego od rzędnej projektowanej o ok. 20 cm mechaniczny wąsko 

przestrzenny 
b) spód wykopu: ręcznie z wyrównaniem dna wykopu 
Wykopy naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu 
Podczas wykonywania robót naleŜy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umoŜliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze naleŜy montować nad wykopem 
na wysokości ok. 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i 
trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników naleŜy ustawić zgodnie z rzędnymi 
projektowanymi za pomocą niwelatora. PołoŜenie celowników naleŜy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem 
montaŜu przewodów. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód wykopu 
wykonywanego mechaniczne ustala się na poziomie ok. 20 cm wyŜszym od rzędnej projektowanej. Wykopy naleŜy 
wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pod studzienkami naleŜy wybrać torf aŜ do nośnej warstwy 
gruntu , a następnie wypełnić piaskiem dobrze zagęszczony do rzędnej posadowienia studzienek i kanału . 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów 
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm. Przed przystąpieniem do 
wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
PodłoŜe naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymałości nie mniejszej niŜ dokumentacji technicznej. 
PodłoŜe powinno być wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą powierzchni. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi podłoŜa od osi przewodu nie moŜe przekraczać: - dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 
cm. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu poniŜej projektowanego 
poziomu ułoŜenia przewodu, naleŜy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. 
PodłoŜe z materiału ziarnistego (piasek, Ŝwir) o max. 15% pozostałości na sicie 0,75 mm. Grubość podsypki 200 
mm. RóŜnica rzędnych wykonanego podłoŜa od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moŜe w 
Ŝadnym punkcie przekroczyć wartości 5cm dla przewodów z tworzyw sztucznych. Występujące róŜnice nie mogą na 
Ŝadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani teŜ jego zmniejszenia do zera. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a 
stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji. 
Zabezpieczenia skrzyŜowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
uprzednio uzgodnioną, w sposób wskazany przez uŜytkowników tych urządzeń. 
Zasyp przewodu. 
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić dla przewodów kamionkowych 
0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub 
hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim. Zagęszczenie poszczególnych warstw powinno osiągnąć 
min. 95 %. 
5.3. Monta Ŝ rur w wykopie: 
Przed montaŜem naleŜy sprawdzić czy rury oraz uszczelki nie są uszkodzone. Zabrania się wbudowywania 
uszkodzonych rur. Rury naleŜy układać na nośnym podłoŜu, w przypadku podłoŜa nienośnego naleŜy dokonać jego 
wymiany lub wzmocnienia zgodnie z dokumentacją techniczną. Rury naleŜy montować od wylotu kanału w górę, 
bosym końcem zwróconym w stronę wylotu kanału. Spod połączeń naleŜy wybrać taką ilość gruntu, aby przy 
montaŜu nie dostał się on między łączone elementy tj. formujemy nieckę pod kielich aby zapewnić równomierne 
podparcie na całej długości. Niedopuszczalne jest wzajemne klawiszowanie rur. NaleŜy zawsze posmarować na 
całym obwodzie uszczelkę oraz bosy koniec środkiem smarującym zmniejszającym tarcie uszczelki o beton. Środek 
smarny nie moŜe oddziaływać agresywnie na materiał uszczelki. Rurę naleŜy wstawiać do wykopu w pozycji 
wbudowania tj. poziomej i wprowadzić bosy koniec w kielich uprzednio montowanej rury, wykonując delikatne ruchy 
kielichem w poziomie i pionie celem ułatwienia pokonania oporu uszczelki. Do łączenia rur naleŜy uŜywać cięgien i 
wciągarek, podczas uŜywania innego sprzętu naleŜy zachować szczególna ostroŜność by rury nie uległy 
uszkodzeniu. Siła dociskająca rury powinna wynosić min 2,5 x krotność cięŜaru rury. Rury naleŜy ściągać 



równomiernie, kontrolując by szczelina zewnętrzna miała tą samą szerokość na obwodzie po połączeniu. Po 
zluzowaniu wyciągarki rura moŜe cofnąć się o kilka milimetrów z uwagi na spręŜystość uszczelki co spowoduje 
powstanie tzw. fugi między rurami o dopuszczalnej szerokości 12 mm, co zagwarantuje elastyczność rurociągu. 
Przed zasypaniem kolektora wgłębienia po kotwach transportowych (jeŜeli są) naleŜy wypełnić zaprawą 
szybkosprawną.  
5.4. Monta Ŝ armatury i uzbrojenia 
Przed przystąpieniem do właściwych robót montaŜowych naleŜy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i towarzyszące 
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami. 
Sprawdzeniu podlega: 
a) wykonanie wykopu i podłoŜa, 
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 
c) stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montaŜu, 
d) kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, 
Wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niŜ ok. 20 m). Drabiny powinny mieć 
szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do odeskowań. 
Monta Ŝ studni: 
Zmiany kierunku oraz połączenia naleŜy wykonywać za pośrednictwem studni kanalizacyjnych z kręgów 
betonowych dn1000, dn1500, prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach na budowę. Studzienki 
wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych. NaleŜy je budować w wykopie jamistym o wymiarach 
w planie 2,7 x 2,7 m., z dnem wzmocnionym zagęszczoną warstwą Ŝwiru lub tłucznia grubości 15 cm. Na warstwę 
Ŝwiru wylać podłoŜe z chudego betonu grubości 10 cm wystające o ok. 15 cm poza obwód studni. Do podnoszenia 
elementów naleŜy uŜyć specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie i równomierne rozłoŜenie sił na 
poszczególne cięgna, haków o szerokości „gardzieli” 25-30 mm i udźwigu 1000 – 1500 kg na haku. Kręgi betonowe 
łączyć za pomocą uszczelek gumowych. Komorę przepływową oprzeć na wylewce. Kręgi łączyć z komorą i między 
sobą za pomocą uszczelek gumowych . Do jej montaŜu naleŜy uŜyć smaru poślizgowego. Smarem naleŜy pokryć 
zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka” 
górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. W ścianach komory umieszczone zostaną przez wytwórcę 
gumowe złącza rurowe. W otworze przejściowym przez ścianę komory umieszczona jest fabrycznie uszczelka 
gumowa. Przed włoŜenie rury w otwór naleŜy koniec sfazować i powlec smarem poślizgowym. Ściany komór 
roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nieotynkowane. Zewnętrzną powierzchnię ścian zarapować i 
posmarować abizolem R+P. Komory przykrywać płytami Ŝelbetowymi nastudziennymi. Włazy kanałowe Ŝeliwne typu 
cięŜkiego wg PN-87/H-74051.02 usytuować nad stopniami złazowymi. PodwyŜszenie włazu w razie konieczności 
naleŜy wykonać przez zastosowanie pierścieni dystansowych łączonych za pomocą zaprawy betonowej grubości do 
10 mm. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANCYH 
6.1. Metody i zakres kontroli jako ści 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
„Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy, Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu naleŜy przeprowadzić odbiór techniczny 
końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów częściowych. 
Odbiory częściowe dokonać przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu. Podczas odbiorów 
częściowych naleŜy sprawdzić: 
̶ zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych materiałów, 
̶ sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoŜa, zasypki, głębokości 

ułoŜenia przewodu, odeskowania, 
̶ sprawdzić prawidłowość montaŜu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku i spadku, 

połączeń, zmian kierunku, 
̶ sprawdzić prawidłowość i zgodność z dokumentacją zamontowania studzienek i innych elementów. 

Przewód kanalizacyjny powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu. 
Przed rozpoczęciem próby naleŜy zamknąć wszystkie odgałęzienia i przewód napełnić wodą. Poziom zwierciadła 
wody w studzience wyŜej połoŜonej, powinien mieć rzędną niŜszą co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu 
w miejscu studzienki niŜej połoŜonej. Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być 
ubytku wody w studzience połoŜonej wyŜej, w czasie: 
̶ 30 min. na odcinku o długości do 50 m., 
̶ 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m. 

Odbiór techniczny końcowy polega na: 
̶ sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
̶ sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
̶ sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania studzienek, 



6.2. Badania jako ści robót w czasie budowy 
 Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR 
oraz instrukcjami Producentów, instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
7. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KO ŃCOWE 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając InŜynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Zasady szczegółowe: 
Odbiory techniczne przewodu 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe 
odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w 
szczególności robót podlegających zakryciu. 
W związku z tym, ich zakres obejmuje: 
̶ sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 

materiałów, 
̶ sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoŜa, podsypki, zasypki, 

głębokości ułoŜenia przewodu, odeskowania, 
̶ sprawdzenie prawidłowości montaŜu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku 

połączeń, zmian kierunku, 
̶ sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 

przeszkody, wzmocnienia, 
̶ przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, naleŜy dokonać odbioru końcowego, który polega 
na: 
̶ sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień 

usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności, 
̶ sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

 Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
Zamawiającego (nadzoru inwestycyjnego) i dostawcy wody oraz potwierdzone właściwymi protokołami. JeŜeli w 
trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub teŜ ujawniły się jakieś usterki, naleŜy uwzględnić je w 
protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
8. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w części ogólnej specyfikacji  ST. „Wymagania ogólne”.  
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

a) m – rurociągi, rury ochronne, przewierty, rury przewodowe, 
b) szt. – armatura, 
c) kpl. – studzienki wodomierzowe. 

 Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary 
ustalonych w wypełnionym Przedmiarze Robót. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają muszą posiadać waŜne certyfikaty 
legalizacji. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne informacje dotyczące płatności podano w części ogólnej specyfikacji  ST. „Wymagania ogólne” Płatność 
za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Przedmiarem robót, 
oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. Zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w pkt.4.2. niniejszej ST. Cena wykonania 
robót obejmuje: 
̶ czynności opisane w ST, 
̶ prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót, inwentaryzacja powykonawczą, 
̶ przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu robót, 
̶ dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
̶ wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
̶ wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót 
̶ uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
 



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
NaleŜy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia i projektowanie 
2. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne 

wykonania 
5. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
6. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
7. PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. Terminologia 
8. PN-64/H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
9. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe 
10. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
11. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
12. PN-EN 752-1:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
13. PN-EN 1610:2002  Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
14. PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe. 
15. PN-EN 877:2002(U) – „Rury i kształtki z Ŝeliwa, złącza i elementy wyposaŜenia instalacji odprowadzenia wód z budynków. 

Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości”. 
16. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r. 
17. PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i 

Ŝelbetowe 
18. PN-EN 1917:2004/AC:2006 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i 

Ŝelbetowe 
19. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
20. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco  
21. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;  
22. PN-B-06751Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania  
23. PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka  
24. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
25. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna   
26. PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary  
27. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
28. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco  
29. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania  
30. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)  
31. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego)  
32. PN-H-74080-01 Skrzynki   Ŝeliwne   wpustów    deszczowych. Wymagania i badania  
33. PN-H-74080-04 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C  
34. PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych   
35. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
36. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny  
37. BN-86/8971-06. Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe „Wipro"  
38. BN-86/8971-06. Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe  
39. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane  z  betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
40. PN – B – 10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, 
41. PN – EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
42. PN – EN 124: 2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością, 
43. PN – EN 752 – 1: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje, 
44. PN – EN 752 – 2: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania, 
45. PN – EN 752 – 3: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie, 
46. PN – EN 752 – 4: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko, 
47. PN – EN 752 – 5: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja, 
48. PN – EN 752 – 6: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe, 
49. PN – EN 752 – 7: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i uŜytkowanie, 
50. PN – EN 206 – 1: 2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 
51. PN – S – 96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe, 
52. PN – S – 06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o wskaźniku nośności 

powyŜej 80%. 
Inne akty prawne 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami), 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430), 
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455), 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – wydane przez COBRTI Instal, 2003 r., 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 
poz. 984). 


