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Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne 

„Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 
działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309, obręb 
ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska.” 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Budowa 
targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej”. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować przy zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST       
   
B 01.00  Roboty budowlane                                          Kod CPV:   45215500-2     
B 01.01. Roboty ziemne 
B 01.02. Roboty konstrukcyjne żelbetowe  
B 01.03. Roboty murowe 
B 01.04. Roboty ciesielskie  
B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie  
B 01.06. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
B 01.07. Roboty tynkarskie i malarskie  
B 01.08. Roboty posadzkowe 
B 01.09. Roboty termoizolacyjne i elewacja 
S 02.01. Instalacja wod-kan i przyłącze wody  Kod CPV:   45330000-9     
E 02.01. Instalacje elektryczne   Kod CPV:   45310000-3 
S 02.02. Instalacja kanalizacji deszczowej  Kod CPV:   45232410-9  
E 02.02. Instalacje oświetlenia   Kod CPV:   45314310-7 
D 01.01. Roboty drogowe    Kod CPV:   45233140-2 
B 01.10. Roboty ogrodzeniowe   Kod CPV – 34928200-0 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania prac oraz za ich zgodność z  
Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami i normami . 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i  komplet ST.  
Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera : 
Projekt budowlany 
Przedmiary robót  
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
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opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru , 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w 
pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót . Wykonawca będzie: 
 a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
    toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Projekt nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiały  użyte do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych  materiałów przeznaczonych do 
robót (beton, stal, pustaki ścienne, zaprawa, dachówka, stolarka okienna i drzwiowa) Wykonawca przedstawi  
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 



 3

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 
na jeden tydzień przed użyciem materiału. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, Polskimi 
Normami oraz poleceniami 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 Inspektora nadzoru. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. 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. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie prac zgodnie 
z Umową. 
6.2. Pobieranie próbek 
Przewiduje się  pobieranie próbek do wymaganych normą badaniem wytrzymałości betonu, przyczepności tynku, 
wytrzymałości zapraw budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty na wyroby wbudowywane w 
trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzić 
na koszt Wykonawcy badania jakości każdego wbudowanego materiału. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru . 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonanych prac, 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. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:-     Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
Produkty przemysłowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, dachówka, itp) 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. 
6.6. Dokumenty budowy 
6(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy 
w Dzienniku Budowy  będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- 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 zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia  daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  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. 
6(2) Rejestr  obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru 
obmiarów. 
6.(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(2), następujące dokumenty: pozwolenie na 
realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję dotyczącą budowie. 
6.(4) 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 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ; przedmiarze robót.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie . 
 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiar przeprowadzany będzie zgodnie z zasadami ujętymi w przedmiarze robót i  wymaganiami Polskich Norm. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości na życzenie Inspektora nadzoru będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później 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 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.2. Odbiór częściowy                                                                                                             
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 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, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST . W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i  
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w  Umowie. W przypadku 
błędów nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawić wykonanie przedmiotu zamówienia. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego odbioru  robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych .    
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST         
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopią mapy zasadniczej 
powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku gdy według 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 według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

 
 
 
B 01.00.   WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
B 01. 01. Roboty ziemne 
1.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach III kategorii i ich 
zasypania na budowie: targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej. 
 
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i 
obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. III i ich zasypanie. Zakres robót obejmuje:  wykopy fundamentowe 
– otwarte, oczyszczanie dna wykopów zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem, wywóz nadmiaru  ziemi 
samochodami samowyładowczymi 
1.1.2. Transport 
Ręczny i samochodem samowyładowczym 
1.1.3. Wykonanie robót 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania – ręcznie. Ziemię z wykopów w ilości 
przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu. Nadmiar 
wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę 
na odkład. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości 
wskaźnika zagęszczenia  Is = 0,97. W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren robót ziemnych.  
Kontrola jakości 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu. Dopuszczalna różnica w  
rzędnych dna wykopu (+/_) 5cm 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 
e) Przed przystąpieniem do prac fundamentowych należy sprawdzić zgodność występującego gruntu z 
założeniami projektowymi 
Jednostka obmiaru 
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek , 
Odbiór robót 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem 
koordynacji robót  
Podstawa płatności  
po odbiorze robót      
Przepisy związane 
PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy  odbiorze 
PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia 
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B 01. 02. Roboty konstrukcyjne żelbetowe 
1.2.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie   konstrukcji żelbetowych 
(fundamenty, wieńce, nadproża) wykonywanych podczas budowy. 
1.2.2. Zakres robót 
Wykonanie ław  fundamentowych, wieńców, nadproży. 
1.2.3. Materiały 
Beton konstrukcyiny klasy B 15,  
stal zbrojeniowa klasy A-III, A-0,  
drut  wiązałkowy deski ,  
krawędziaki 
1.2.4. Sprzęt 
Sprzęt specjalistyczny: 
betoniarka elektryczna, spawarki, giętarka do prętów, prościarka do prętów, wibrator pogrążalny , deskowanie 
systemowe drobnowymiarowe ,  rusztowanie warszawskie 
1.2.5. Transport 
Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochód ciężarowy, rozładunek ręczny,  transport ręczny,  
1.2.6. Wykonanie robót 
Wykonanie warstwy betonu podkładowego gr. 10 cm – B10 
Sprawdzenie stopnia zagęszczenia i poziomu wykonanej  podsypki piaskowej  
Na przygotowanym podłożu ułożenie betonu wraz z zagęszczeniem 
Pielęgnacja powierzchni betonu 
Wykonanie ław fundamentowych wraz z montażem przejść dla przewodów kanalizacyjnych, elektrycznych i 
wodociągowych 
Na wyrównanym podłożu z pospółki gr. 30 cm ułożyć warstwę podkładową z betonu B-10 gr. 10 cm 
Przygotować płyty i ustawić deskowanie  
Osadzić skrzynki (rury) dla przejść instalacyjnych 
Montaż zbrojenia  
Ułożenie i zagęszczenie betonu 
Pielęgnacja betonu 
Wykonanie nadproży i wieńców 
Ustawienie deskowania  
Montaż zbrojenia 
Ułożenie i zagęszczenie betonu  
Przygotowanie i ustawienie deskowań 
Montaż zbrojenia 
Ułożenie i zagęszczenie betonu  
Pielęgnacja betonu 
1.2.7. Kontrola jakości 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem 
(odbiór zbrojenia), sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i 
zgodności z projektem.  
1.2.8. Jednostka obmiaru 
       Wylewki betonowe (m3)  
1.2.9. Odbiór 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 
1.2.10. Podstawa płatności 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy 
1.2.11. Przepisy związane 
 
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
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PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego.  
BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań. 
 
B 01. 03. Roboty murowe 
1.3.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. 
1.3.2. Zakres robót 
wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr 25 cm na zaprawie cementowej. izolacja 
przeciwwilgociowa ścian wymurowanie ścian zewnętrznych z cegieł ceramicznych gr 25 cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej. wymurowanie kominów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Oblicowanie kominów 
ponad dachem cegłą klinkierową. 
Wymurowanie ścian działowych miedzy mieszkaniami z pustaków z betonu  komórkowego gr. 12 cm 
Wymurowanie ścianek działowych z pustaków z betonu komórkowego  gr. 6 i 12 cm. 
Osadzenie nadproży, ościeżnic drzwiowych.  
1.3.3 Materiały    Bloczki betonowe 25x25x14, cegła ceramiczna pełna kl. 15, bloczki z betonu komórkowego: 
6x24 x 49,  12 x 24 x 49, cegła klinkierowa, zaprawa cementowa M 7,   zaprawa cementowo-wapienna M 4 . 
papa izolacyjna termozgrzewalna. 
1.3.4. Sprzęt 
 Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i   murarska, warstwomierz 
narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 
1.3.5. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka 
ręczna, 
1.3.6. Wykonanie robót 
Murowanie ścian fundamentowych, ścian  nośnych nadziemia i kominów oraz ścian działowych 
1.3.7. Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości cegieł, bloczków betonowych i bloczków z betonu komórkowego . Sprawdzenie jakości 
materiałów stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji zaprawy. 
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów 
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na wysokości jednej 
kondygnacji. Odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 2mm/m i nie więcej niż jedno na długości łaty (2 
m). Odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie  więcej 
niż 6 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 20 mm na całej wysokości budynku. 
 Odchylenie od kierunku poziomego: górnej powierzchni każdej warstwy cegieł /pustaków/ : nie więcej niż 1 
mm/m i ogółem nie więcej niż 15 mm na całej długości budynku, górnej powierzchni ostatniej warstwy pod 
stropem: nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej długości budynku , sprawdzenie 
wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania kominów (jakość wykonania i przelotowość przewodów). 
1.3.8. Jednostka obmiaru 
(m3) ścian fundamentowych i kominów, (m2) ścian nadziemia i ścianek działowych 
1.3.9. Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
1.3.10. Podstawa płatności 
 Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót  
1.3.11. Przepisy związane 
PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 
badania przy odbiorze. 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 
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B 01. 04. Roboty ciesielskie 
1.4.1 Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich i zabezpieczenia konstrukcji 
drewnianych.  
1.4.2 Zakres 
Wykonanie więźby dachowej. 
Impregnacja konstrukcji więźby dachowej.  
1.4.3. Materiały 
Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20% - Drewno konstrukcyjne klasy C 27  
Asortyment wyrobów zgodny z zestawieniem drewna podanym w D.T. OSB ,folie do uszczelnienia, śruby M-14, 
gwoździe, preparaty solne zabezpieczające p. pożarowo  powszechnego stosowania, folia paroprzepuszczalna 
dachowa. 
1.4.4 Sprzęt 
Piła elektryczna, piła spalinowa,  siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, wciągnik, 
wiadra 
1.4.5 Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub 
elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny 
1.4.6 Wykonanie robót 
- Odwiązanie elementów składowych konstrukcji 
- Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 
- Impregnacja więźby preparatem solnym.  
  -     Ułożenie i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementów. 
- Zamocowanie folii polietylenowej - paroizolacja 
- Ułożenie izolacji cieplnej z płyt wełny mineralnej 
- Odeskowanie połaci dachowej z tarcicy nasyconej 
1.4.7 Kontrola jakości 
Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli 
jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych 
konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych,   badania 
prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek 
wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 
1.4.8 Jednostka obmiaru 
Powierzchnie pokrycia połaci dachowej (m2), ilość drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcję więźby 
dachowej (m3)  
1.4.9 Odbiór 
Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor     Nadzoru. 
1.4.10 Podstawa płatności 
Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy 
1.4.11 Przepisy związane 
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze  
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
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B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie  
1.5.1. Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich i blacharskich. 
1.5.2. Zakres 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje: 
Jednowarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną, ołacenie, wykonanie obróbek blacharskich z blachy 
powlekanej, pokrycie dachu blachodachówką powlekaną, montaż rynien i rur spustowych z PCV oraz montaż 
parapetów okiennych.  
1.5.3. Materiały 
Papa podkładowa termozgrzewalna, łaty z tarcicy nasyconej, blachodachówka powlekana poliestrem, blacha 
powlekana, parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, rynny dachowe i  rury spustowe PCV 
1.5.4. Sprzęt 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, 
drabiny, aparat do zgrzewania papy. 
1.5.5. Transport 
Samochodowy i ręczny 
1.5.6. Wykonanie robót 
- Ułożenie papy podkładowej  z zachowaniem właściwych zakładów 
- Ołacenie połaci w odstępach wymaganych instr. produc. blachodachówli 
- Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek, 
- Ułożenie blacho dachówki- mocowanie za pomocą wkrętów systemowych. 
- Kalenice i okapy należy obrobić zapewniając szczelność. 
- Rynny i rury wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji 
1.5.7. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów,  
poziomów i pionów, estetyki wykonania,  prawidłowości spadków rynien  
1.5.8 Jednostka obmiaru 
(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów systemowych)  
1.5.9. Odbiór 
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i     kontroli zgodności  z 
dokumentacją projektową 
1.5.10. Podstawa płatności 
Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt elementów systemowych 
1.5.11. Przepisy związane 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.  
PN-80/B – 10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych Wymagania i badania przy odbiorze 
Instrukcja montażu producenta blachodachówki 
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B 01. 06. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
1.6.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dotyczących montażu stolarki okiennej  i 
drzwiowej. 
1.6.2. Zakres 
Montaż  okien PCW  
Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej  
Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej. 
Montaż parapetów wewnętrznych z PCW  
1.6.3. Materiały 
Okna i parapety z PCV o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki, drzwi zewnętrzne drewniane klepkowe, 
drzwi wewnętrzne płytowe pełne, ościeżnice drewniane, pianka poliuretanowa. 
1.6.4. Sprzęt 
 łaty, wiertarka udarowa, poziomica,  
1.6.5. Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
1.6.6. Wykonanie robót 
Sprawdzenie wymiarów wykonanych otworów okiennych i drzwiowych 
Obsadzenie okien i ościeżnic drzwiowych z  uszczelnieniem pianką poliuretanową  
Zawieszenie skrzydeł drzwiowych  z regulacją 
Założenie podokienników wewnętrznych 
1.6.7.  Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie prawidłowości doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie pionowości okien , szerokości 
ościeży (jednakowa szerokość z każdej strony okna +/- 2 mm), sprawdzenie poprawności otwierania i zamykania 
skrzydeł. 
1.6.8. Jednostka obmiaru 
(m2) okien , ościeżnice – szt. 
1.6.9. Odbiór 
Poprawność montażu okien odbiera Inspektor Nadzoru. 
1.6.10. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem. 
1.6.11. Przepisy związane 
PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).     Instrukcje i 
certyfikaty producenta materiałów 
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B 01. 07. Roboty tynkarskie i malarskie  
1.7.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich 
wewnętrznych i elewacyjnych 
1.7.2. Zakres 
Wykonanie okładzin stropu z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ruszcie drewn. 
Wykonanie tynku wewnętrznego kat III  
Ułożenie płytek glazurowanych ściennych 
Malowanie wnętrz budynku 
1.7.3. Materiały 
Listwy drewniane do rusztu pod płyty g-k, płyty g-k zwykłe 12,5 mm 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie 
przygotowywane fabrycznie, płytki ceramiczne ścienne, kleje do płytek ceramicznych, farby emulsyjne białe do 
przemalowań  wewnętrznych. 
1.7.4. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, agregat tynkarski, 
1.7.5. Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
1.7.6. Wykonanie robót 
Wykonanie rusztu z listew drewnianych od spodu krokwi i umocowanie okładzin z płyt g-k 
Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach instalacyjnych. 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych  
Ułożenie płytek ceramicznych na kleju 
Malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjna.  
1.7.7.  Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, 
protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, badania grubości tynku 
poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie 
naruszone  

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 
- sprawdzenie jakości ułożenia glazury  

1.7.8. Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 
1.7.9. Odbiór 
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 
1.7.10. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
1.7.11. Przepisy związane 
       PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
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B 01. 08. Roboty posadzkowe  
1.8.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót posadzkowych. 
1.8.2. Zakres  
przygotowanie podłoża pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podkład betonowy,) 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, płyty styropianowe 8 cm) 
warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 5 cm 
ułożenie płytek terakotowych 30*30 podłogowych 
1.8.3. Materiały 
Piasek zwykły, chudy beton B-10, folia polietylenowa izolacyjna, styropian Fs 30, zaprawa cementowa M12, płytki 
terakotowe posadzkowe, klej do płytek, zaprawa spoinowa. 
1.84. Sprzęt 
Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna 
1.8.5. Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
1.8.6. Wykonanie robót 
przygotowanie podłoża pod posadzki (podsypka z ubitego piasku 30 cm, podkład betonowy 10 cm,) 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, płyty styropianowe 8 cm) 
warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 5 cm 
Ułożenie płytek ceramicznych na kleju 
Ułożenie cokolika z płytek ceramicznych na kleju 
1.8.7.  Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
podłoży, izolacji i posadzek według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów 
odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiarów.     
1.8.8. Jednostka obmiaru 
(m2) posadzek i izolacji (m3) podłoży 
1.8.9. Odbiór 
Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 
1.8.10. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
1.8.11. Przepisy związane 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i   lastrykowych.  Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
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B 01.09.  Roboty termoizolacyjne elewacji  
 
1.9.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych ścian i robót 
elewacyjnych 
1.9.2. Zakres  
Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi 12 cm metodą lekką-mokrą z wyprawą cienkowarstwową 
z suchej mieszanki. 
Dwukrotne malowanie tynków farbami akrylowymi. 
Licowanie cokołu płytkami klinkierowymi 25*6 cm 
1.9.3. Wykonanie robót 
 Mocowanie płyt styropianowych 
-Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny geometrii podłoża nierówności i odchylenia  
Od (pionu wyrównać zaprawą cementową), podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym 
-Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styropianem umocować łącznikami  
mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem 
-Styk z cokołem uszczelnić samoprzylepną taśmą rozprężną Przyklejanie płyt w układzie poziomym z 
zachowaniem mijankowego układu spoin na zaprawę klejącą nakładaną na płyty metodą pasmowo - punktową 
grubość pokrycia do l0 mm, powierzchnia pokrycia zaprawą; min. 40% płyty. Ścianę  zaszpachlować zaprawą w 
miejscach przyłożenia płyt. 
-Narożniki ościeżowe wykonać z listwą narożną z siatką nałożoną pod siatkę szklaną 
-Mocowanie mechaniczne płyt do podłożą, łącznikami rozporowymi na głębokość min. 8cm. 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
-Warstwę zbrojoną na umocowanych płytach wykonywać po 3 dniach od ich przyklejenia 
-Nakładanie zaprawy klejącej pasami na szerokość siatki i rozprowadzenie pacą zębatą. 
-Nałożenie siatki szklanej, równomiernie napiętej i całkowicie zatopionej w zaprawie, nałożenie siatki   
wzmacniającej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod kątem 45° na naroża otworów, naniesienie warstwy 
 Zaprawy o gr. I mm dla wygładzenia 
-Siatka nie może być widoczna, musi być w pełni zatopiona. 
Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej 
-Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej związaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotność 60% 
-nakładanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie. 
-Wyprawę tynkarską malować dwukrotnie farbą akrylową elewacyjną w kolorze ustalonym 
 dokumentacją projektową 
Warunki wykonania robót związanych z ociepleniem ścian 
-temperatura powietrza od 5 do 25°C 
-temperatura podłoża od 5 do 25°C 
-prac nie można wykonywać na powierzchniach narażonych na bezpośrednie 
nasłonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpośrednio po opadach  deszczu 
1.9.4. Jednostka obmiaru 
(m2) powierzchni ścian 
1.9.5. Odbiór 
Roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 
1.9.6. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
1.9.7   Przepisy związane: 
               Bezspoinowy system ocieplania budynków 1999 
               PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
               PN-91/B-10102- Płyty styropianowe 
               PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych 
               PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur 
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S 02.01    INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN ORAZ PRZYŁĄCZE   WODOCIĄGOWE 
 
2.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót instalacyjnych wodociągowo-
kanalizacyjnych. 
2.1.2. Zakres  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót instalacji wod-kan i obejmują wykonanie kompletnej 
instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbędnymi próbami i dezynfekcja  instalacj oraz wykonanie przyłącza 
wodociągowego  
2.1.3.  Materiały 
przewody z tworzyw sztucznych, ciśnieniowe z polipropylenu wg PN-C-89207 : 1997 kształtki, złączki do 
przewodów instalacyjnych nawiertka NWZ 80/32 armatura – zwory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów 
wodociągowych przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnętrznej – PN-81/C-89203 urządzenia sanitarne – 
umywalki porcelanowe, miski ustępowe fajansowe typu kompakt, pisuar z zaworem spłukującym. Armatura w 
instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. Przewody z tworzyw 
w odcinkach powinny być proste bez zgnieceń, zniekształceń  oraz odpowiadać   warunkom pracy. Wewnętrzne 
instalacje wody należy wykonywać z rur posiadających atesty higieniczne  Państwowego Zakładu Higieny. 
2.1.4. Sprzet 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie  organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
2.1.5. Tansport 
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
2.1.6. Wykonanie robót 
Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN/B-06050 : 1999 i PN-B-10736 : 1999 ręcznie na odkład. Po ułożeniu rur 
wykop zasypać ręcznie warstwami grubości 20 cm i ubijać do zagęszczenia 0,95. Nadmiar ziemi usunąć z 
budynku. 
Rury kanalizacyjne 
Montaż rur PCW wykonać przy użyciu pierścienia gumowego dostosowanego do średnicy rury. Bosy koniec rury, 
sfazowany pod katem 15 – 20o należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość 
między nim a podstawą kielicha wynosiła 0,5 – 1,0 cm. Rurę należy układać ze spadkiem i na rzędnych 
określonych w Dokumentacji projektowej. Przy przejściu poziomów kanalizacyjnych PVC pod ławami 
fundamentowymi stosować rury ochronne  
Montaż rur wodociągowych i armatury 
Montaż rur wodociągowych i armaturę montować zgodnie z opisem w Dokumentacji projektowej i zaleceniami 
producenta. 
Montaż przyłącza wodociągowego 
Przyłącze wykonać rury wodociągowej PE połączonej z siecią poprzez nawiertkę NWZ80/32. Przewód układać na 
podsypce piaskowej 20 cm i przykryć piaskiem o grubości 30 cm 
2.1.7.  Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”  
Badania szczelności instalacji wodociągowej i przyłącza powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i 
kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.  Po napełnieniu należy przeprowadzić 
kontrolę całej instalacji, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po 
stwierdzeniu szczelności należy instalację poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą urządzenia 
przystosowanego do wykonania prób ciśnieniowych. Instalację uważa się za szczelna, jeśli manometr w ciągu 20 
min.nie wykazuje spadku ciśnienia. 
2.1.8. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru Robót jest : 
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- mb  - dla wykonanej i odebranej sieci, z dokładnością do 1,0 
- szt – dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, osprzętu. 
 
2.1.9. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  Badania należy przeprowadzać 
w czasie montażu, odbiorów międzyoperacyjnych i odbioru końcowego robót. W wypadku stwierdzenia odchyleń 
lub nieprawidłowości Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na 
swój koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
2.1.10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
2.1.11. Przepisy zwiazane 
PN-81/B-10700  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i  badania przy 
odbiorze. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne, wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
   i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
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E 02.02    INSTALACJA ELEKTRYCZNA – BUDYNKI SOCJALNE 
 
2.2.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej. 
2.2.2. Zakres  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują wykonanie kompletnej 
instalacji elektrycznej w obiekcie szczegółowo opisanej w projekcie budowlano-wykonawczym. 
 2.2.3. Materiały 
Ogólne wymagania  dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” 
2.2.4.. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
2.2.5. Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
2.2.6. Materiały 
Rozdzielnie 
Tablicę wykonać wg rysunków szczegółowych w Dokumentacji projektowej. 
Oprawy oświetleniowe 
Oświetlenie pomieszczeń wykonać należy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowej. 
Przewody 
Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami YDYp o różnym przekroju żył (wg przedmiaru) 
2.2.7. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 5. 
Określenia podstawowe. 
Trasowanie – wyznaczenie trasy przebiegu przewodów i miejsc punktów gniazd, wyłączników, opraw itp. 
Podłoże – mur, tynk, beton, na których układane są przewody. 
Punkt oświetleniowy – oprawa oświetleniowa jarzeniowa lub żarowa. 
Trasowanie – należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodów przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
Bruzdy – dostosować do średnicy rur, aby w przypadku układania dwóch, więcej rur odstępy między nimi 
wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
Wykonanie tablic – wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi Dokumentacji projektowej i zamontować 
zgodnie z jej zaleceniami. 
Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230 – wykonać przewodami YDYp o przekroju żył  zgodnie z 
projektem. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadmiar długości niezbędny do wykonania 
podłączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy od przewodów fazowych. Zagięcia i łuki w 
płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Puszki należy osadzić na ścianach w sposób trwały i po 
zamontowaniu przykryć pokrywkami montażowymi. 
Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych 
gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża w sposób trwały oprawy oświetleniowe montować 
zgodnie z Dokumentacją projektową. 
2.2.8. kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”  
2.2.9. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary: pomiar rezystancji 
izolacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiar należy dokonać induktorem 
500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem neutralnym lub uziemiającym dla instalacji 220 V nie może 
być mniejsza niż 0,25 MΩ. pomiar rezystancji izolacji odbiorników należy wykonać induktorem 500 V i nie może 
być mniejszy  od 1,0 MΩ. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy 
załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 
Podstawą odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące: punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym 
programem w gniazdach wtyczkowych przewody są dokładnie dołączone do właściwych zacisków 
2.2.10. Obmiar robót 



 19

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robó podano w ST „Wymagania ogólne”  
2.2.11. Odbiory międzyoperacyjne – powinien przeprowadzić organ nadzoru Wykonawcy. 
Odbiorom tym powinny podlegać: osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oświetleniowe 
ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów instalacja przed załączeniem pod napięciem 
2.2.12. Odbiór końcowy 
Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć: aktualną dokumentacje 
powykonawczą protokoły prób montażowych oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji 
do eksploatacji 
Komisja odbioru końcowego: 

- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
- bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek 
- bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi 
- bada i akceptuje protokoły prób montażowych 
- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie 
- ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji 
- spisuje protokół odbiorczy 

2.2.13. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2.14. Przepisy związane 
PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia 
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania  
                           na stałe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania  
                           na stałe. Przewody Płaskie. 
PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe  
PN-88/E-88605 Przekaźniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektryczny 
 
2.2.15 Instalacja odgromowa 
Zwody poziome 
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą 
 wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 
- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych  
- zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej  
na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach  
z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej niż 0,5 mm  
i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o pokryciach z materiałów  
łatwo zapalnych. Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza: 
- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi  
dachu 
- na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci należy prowadzić nad  
kalenicą dachu. 
- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy  
wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu 
- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być mniejszy  
niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację 
- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 
- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich 
zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia 
papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie. 
Przewody odprowadzające i uziemiające. 
- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach 
 budynku na wspornikach lub metodą bez uchwytową jako instalacje naprężane. 
- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w 
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odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od 
podłoża z materiałów łatwo palnych. 
- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych 
 odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 
- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania 
konstrukcyjnego i materiału budynku 
- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające 
montować według dokumentacji projektowej. 
- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób 
 i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany wymuszone parciem  
wiatru 
- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, 
śrubowe lub zaciskane 
Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu 
Badania powinny obejmować następujące czynności: 
- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją  
projektową rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na  
sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej 
- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać .za pomocą omomierza lub mostka do 
 pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego 
 na wybranych losowo gałęziach urządzenia. 
- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub  
metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli obwód  
uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę  
punktów pomiarowych P należy określić z zależności : 
P>=0,01-L + 2 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe  
uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 
Kontrola jakości 
Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w  
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 
Odbiór 
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć 
inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami. 
- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych  
- dziennik budowy (jeśli jest) z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu. 
 Odbiór częściowy 
W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. 
Kontrola ta obejmuje: 
- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich 
zakryciem 
- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 
Odbiór końcowy 
Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien : 
- przygotować dokumentację powykonawczą 
- przygotować komplet protokołów badań 
- sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót 
- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona 
odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne) 
Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna: 
- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
- zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i materiałów oraz 
 je zaakceptować 
- zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz zaakceptować 
 wyniki tych pomiarów i badań 
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- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z dokumentacją  
jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia 
- sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych zaleceń. 
Podstawa płatnosci 
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Przepisy związane 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona  
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).  
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  
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S 01.02    INSTALACJA SANITARNA – SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej dla Zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa targowiska wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb targowiska w Izbicy 
Kujawskiej.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót wyspecyfikowanych w p. 1.1. 
1.4. Podstawowe określenia. 
Podstawowe określenia zgodnie z normą PN-EN 752-1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową i poleceniami Zamawiającego. 
2 Materiały 
2.1. Materiały dotyczące sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem 
- Rury przewodowe z kanalizacyjnych kielichowych rur z litego PVC typu „S”: 
- beton B 15 (Rw170) 
- Wpusty uliczne z osadnikiem 
- Studzienki rewizyjne prefabrykowane  1200 
- Piasek na podsypkę. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: 
  PN-86/B-06712, PN-B-11111. 
- zaprawa cementowa- zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy 
   PN-90/B-14501. 
2.2. Odbiór materiałów na budowie 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny 
spełniać wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dn.16 kwietnia 2004 r. Wyżej wymienione materiały 
należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
technicznymi wytwórcy i dokumentacją. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, 
zgniecenia). 
2.3. Składowanie materiałów 
Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, rura musi być podparta na całej długości. Wysokość stosu 
rur nie może przekraczać 1.0 m. Urządzenia należy składować w zamykanych magazynach. 
3. Sprzęt 
3.0.Ogólne wymagania dot. sprzętu: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
3.1. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacji deszczowej. 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i montażowych: 
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- samochód dostawczy 0,9 t 
- koparko- spycharka podsiębierna o poj. łyżki 0,15 m3 

- koparka podsiębierna o poj. łyżki 1,2-2,5 m3 

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydajności 100 m3/h 
- spycharka gąsienicowa 55 kW 
- ubijak spalinowy 200 kg 
- samochód samowyładowawczy 5 – 10 t 
- samochód skrzyniowy do 5.0 t 
- żuraw samochodowy o udźwigu do 4t 
- samochód skrzyniowy z wciągarką o ładowności 5-10 t 
- wyciąg 
- prościarka do prętów  
- nożyce do prętów 
- giętarka do pretów   
4. Transport. 
Przewiduje się przewóz urządzeń i materiałów od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na 
plac budowy. Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, 
mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a 
szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i 
niższej. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy 
należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. Inne materiały mogą 
być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem co może powodować ewentualne uszkodzenia. 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem. Roboty 
instalacyjne należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa ze szczególnym 
uwzględnieniem wymagań zawartych w WTWiOSK wyd. COBRTI „INSTAL” Warszawa Zeszyt nr 9/2003 i 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wyd. PTKSGiK Warszawa 1994 
oraz PN-EN-1401-1/1995, Przed przystąpieniem do wykonywania robót bezwzględnie zapoznać się z planszą 
zbiorczą uzbrojenia terenu. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy protokólarnie  teren budowy i aktualną na dzień rozpoczęcia robót 
dokumentację techniczną.  
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ.  
- wytyczenie w terenie trasy sieci i elementów uzbrojenia  
- ustalenie miejsc włączenia się do istniejących sieci 
- przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić rzędne terenu, dna (studzienki)   
  istniejącego kanału oraz lokalizację istniejącego uzbrojenia 
- przed przystąpieniem do realizacji kanałów należy wykonać w pierwszej kolejności  
  makroniwelację terenu do przewidywanych rzędnych projektowych 
- przed przystąpieniem do montażu rur sprawdzić czy podłoże jest gruntem rodzimym, co  
   powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru; w  
   przypadku gruntu nasypowego należy w ramach nadzoru inwestorskiego ustalić rodzaj  
   podbudowy pod kanał. 
5.2. Roboty montażowe 
Sieć kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych z z litego PVC typu „S”  
5.3. Zabezpieczenie przed korozją 
Powierzchnie zewnętrzne studzienek oraz obudowy kaskad z betonu pokryć dwukrotnie na gorąco powłoką 
bitumiczną BITIZOLEM R+P.  
6. Kontrola jakości robót 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie jakości zastosowanych urządzeń i materiałów 
- sprawdzenie szczelności sieci kanalizacyjnej 
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- sprawdzenie spadków i zagłębień przewodów 
- sprawdzenie prawidłowości i poprawności funkcjonowania zamontowanych urządzeń 
- sprawdzenie zgodności wykonania sieci z projektem 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
7. Obmiar robót. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót, oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych 
materiałów i urządzeń. Jednostką obmiarową dla uzbrojenia sieci i urządzeń jest 1 szt. lub 1 komplet. Dla 
przewodów kanalizacyjnych 1 m. Dla robót ziemnych 1 m3. 
Sporządzony obmiar robót Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym w trybie ustalonym w umowie. 
8. Odbiór robót. 
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Zamawiającego po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu 
prób i pomiarów skuteczności działania sieci kanalizacyjnej. 
W trakcie prowadzenia robót dokonać obiorów częściowych robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Wykonawca zgłasza do odbioru wszystkie roboty ulegające zakryciu lub zanikowych. 
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m przewodów. Podstawą płatności za montaż uzbrojenia sieci i 
urządzeń jest 1 szt. lub 1 kpl. Podstawą płatności za roboty ziemne jest l m3. 
Ceny obejmują: materiał, dowóz, roboty przygotowawcze i montaż zgodnie z dokumentacją techniczną i 
specyfikacją techniczną oraz inwentaryzację i pozostałe elementy określone w umowie. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy. 
PN-EN 124:2000       Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu pieszego i  kołowego 
PN-EN 1610:2002     Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
PN-B-10729: 1999    Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-B-10736:1999     Roboty ziemne 
PN-EN 476:2001       Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 
PN-EN-1401-1/1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne  bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku  winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące  rur, kształtek i systemu  
PN-76/E-05125 
10.2. Inne dokumenty 
1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9/2003: Warunki techniczne  wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych. 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. PTKSGGiK Warszawa 1994  
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych — tom I rozdz. IV, Arkady I 989 r. — 
Roboty ziemne 
4. Podręcznik projektanta i wykonawcy- Część V opracowany przez ZWB Wojciech Trykacz. 
5. Instrukcja producenta rur. 
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E 02.02    INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE 
 
1. WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych – oświetlenie w ramach zadania pn.  „Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w Izbicy Kujawskiej”. 
 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikację Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać i rozumieć  w odniesieniu 
do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do wykonania: Szafka sterownicza oświetlenia 
terenu SO, kablowa linia oświetlenia terenu zlokalizowanego w m-ci Izbica Kujawska przy ulicy Alej Zwycięstwa 
 
Zakres robót dla powyższych robót obejmuje: 
 
(1) Roboty przygotowawcze: 
1. Prace geodezyjne: ustalenie lokalizacji szafki sterowniczej, tras linii kablowych oświetlenia i miejsc 
posadowienia słupów oświetleniowych, 
2. Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających wykopy, 
3. Przygotowanie stref odkładczych dla odkrywki wykopów i składowania  materiałów.  
 
(2) Roboty zasadnicze: 
 
1. Prace montażowe: 
 wykonanie wyposażonej szafki sterowniczej oświetlenia SO, 
 wykonanie kablowej linii zasilania do szafki SO, 
 wykonanie kablowej linii oświetlenia, 
 wykonanie przepustów kablowych metodą przekopu otwartego, 
 układanie instalacji uziemiającej, 
 montaż fundamentów betonowych i słupów oświetleniowych, 
 montaż opraw oświetleniowych na słupach, 
 wciągnięcie przewodów elektrycznych w słupy. 
 montaż izolowanych tabliczek bezpiecznikowych we wnękach słupowych, 
 
2. Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających. 
 
(3) Roboty końcowe: 
1. Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających wykopy, 
2. Prace porządkowe po wykonaniu Robót, 
3. Kontrola jakości wykonanych Robót. 
Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-
IEC). Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia 
się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 
pracować pod i nad ziemią. 
Uziom – przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią. 
Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej                   
o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii 
zasilającej. 
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Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli 
jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące 
zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną. 
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli. 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej,  
przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy 
oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem 
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 
układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 
 
MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Zlecenia. W oznaczonym 
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inwestorowi. Aparatura i urządzenia powinny posiadać również 
aktualną DTR. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                           
i urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie                               
z założeniami dokumentacji projektowej. 
 
SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym Zleceniem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany                                 
w  dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Zlecenia, zostanie nie 
dopuszczony do Robót. 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie                        
sprzęt: 
 koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3, 
 żuraw samochodowy, 
 podnośnik PMH samochodowy hydrauliczny, 
 zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h, 
 wibromłot elektryczny 3,0kW, 
 ubijak spalinowy 50kg, 
 drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 
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TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymI  w 
Dokumentacji Projektowej i ST, w terminie przewidzianym Zleceniem. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w 
temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować 
wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, 
załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w 
szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub 
przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie 
dopuszczając do ubytków i zadrapań. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane środki 
transportu: 
 ciągnik kołowy (1), 
 samochód samowyładowczy do 5Mg, 
 samochód dostawczy do 0,9Mg (1), 
 podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny,  
 przyczepa dłużycowa, 
 środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i PN-IEC 
oraz postanowieniami Zlecenia. 
Warunki ogólne wykonania przygotowawczych Robót ziemnych. 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z projektu i aktualnych map oraz planów służby geodezyjne 
określą trasy kabli ziemnych, z umiejscowieniem słupów oświetleniowych i szafki sterowniczej oświetlenia. Jeżeli 
w miejscach wykopów lub w ich bliskim sąsiedztwie, znajdują się przedmioty lub przeszkody demontowalne, 
utrudniające wykopy, należy je zdemontować na czas robót ziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność 
przy pracach ziemnych prowadzonych za pomocą sprzętu zmechanizowanego szczególnie w miejscach 
nieoznaczonych jako skrzyżowania lub zbliżenia, w których istnieje przypuszczenie obecności ewentualnej 
instalacji podziemnej.  
Przed przystąpieniem do prac należy ściśle  określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów  oraz dla 
składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi, zwłaszcza dla słupów, grubego osprzętu, rur               i 
bębnów kablowych.  
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Warunki ogólne wykonania Robót instalacyjnych. 
Obwody oświetlenia terenu targowiska (obw. nr 2 i 3) wyprowadzone są z rozdzielni RG. Lokalizacja rozdzielni 
zgodnie z rys. nr 1. Oświetlenie zaprojektowano na słupach ocynkowanych, ośmiokątnych, o wys. 8 m 
montowanych na fundamentach F-120. Oprawy montowane będą na wysięgnikach jednoramiennych (stan. nr 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14) i dwuramiennych (stan. nr 8, 9, 11,13) o dł. 1 m i kącie nachylenia 50. Przyjęto oprawy 
LED o parametrach:  
   oprawa drogowa o min. str. 10100 lm  
   barwa 4000-5000 K  
   IP 66  
   regulacja kąta nachylenia  
   temp. pracy -250 do +300C.  
Załączanie obwodów oświetleniowych odbywać się będzie poprzez zegar sterujący astronomiczny. 
Zaprojektowano możliwość ręcznego załączenia i wyłączenia obwodów. Zasilanie obwodów zaprojektowano 
kablami YKY 3x4 mm2. W słupach należy stosować złącza słupowe z wkładkami D01 gG 2 A. Od złączy do 
opraw prowadzić przewód YDY 3x1,5 mm2. Stanowiska zaznaczone na planie sytuacyjnym (stan. nr 8, 14) 
należy uziemić. Rezystancja uziemienia RZ ≤ 30 Ω. Kabel należy układać zgodnie z załączonym opisem, 
opracowanym na podstawie normy N-SEP-E-004. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym oraz przejścia przez drogi i chodniki kabel oświetleniowy układać w rurach ochronnych AROT DVK 
50. Na kablach, w odległości co 10 m oraz przy słupach założyć kablowe oznaczniki opisowe. 
Montaż rozdzielni. 
Lokalizacja rozdzielni zgodnie z rys. nr 1. Schemat rozdzielni RG zgodnie z rys. nr 3. Zasilanie rozdzielni ze 
złącza ZK-L kablem YKY 5x25 mm2. Wyposażenie rozdzielni zgodnie z rysunkiem. Rozdzielnię wykonać w 
obudowie z tworzywa o IP min 54. Szafka będzie wyposażona w zamek patentowy chroniący przed dostępem 
osób postronnych. Na wewnętrznej stronie drzwiczek należy umieścić schemat ideowy zasilania i rozdzielni. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem  budowy. 
Kontrolę jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w normach  i Aprobatach Technicznych dla materiałów  i  systemów  technicznych. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
Szczegółowe zasady kontroli Robót. 
Po wykonaniu każdej z niżej wymienionych odrębnych całości Robót należy sprawdzić zgodność ich wykonania z 
projektem, normami i zaleceniami Inwestora oraz skontrolować poprawność montażu poszczególnych 
podzespołów. 
 
Badania jakości Robót w czasie budowy 
Przed ułożeniem kabli oświetlenia drogowego należy sprawdzić głębokość posadowienia słupów. Przed 
zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych należy sprawdzić oznaczenia kabla, głębokość jego ułożenia, 
oraz grubości poszczególnych warstw i ułożenie folii w wykopie. Szczególną uwagę należy zwrócić przed 
zasypaniem na jakość wykonania muf kablowych, przepustów i odległości przy zbliżeniach. 
Badania i pomiary istniejącego Złącza Kablowo-Pomiarowego Zakładu Energetycznego. 
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 
 
a) prawidłowość połączeń kablowych zasilania, 
b) dokręcenie zacisków końcówek kablowych, 
c) prawidłowość połączeń instalacji uziemiających, 
d) dokręcenie zacisków przewodów ochronnych, 
e) konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych, 
f) prawidłowość montażu wyposażenia, 
g) prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń, 
h) skuteczność ochrony przeciwporażeniowej złącza kablowego, 
i) rezystancję uziemienia. 
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Badania i pomiary Szafki Sterowniczej Oświetlenia. 
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 
a) prawidłowość połączeń kablowych zasilania, 
b) połączenia zacisków wewnętrznego okablowania sterowniczego, 
c) kompletność i prawidłowość montażu wyposażenia, 
d) prawidłowość połączeń układu cało i północnego oświetlenia, 
e) nastawy zegara sterującego, 
f) prawidłowość połączeń przewodów ochronnych, 
g) dokręcenie zacisków przewodów ochronnych, 
h) prawidłowość montażu wyposażenia, 
i) prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia, 
j) zainstalowanie tabliczki ostrzegawczej, 
k) zastosowanie osłon odkrytych części będących pod napięciem wyższym niż bezpieczne, 
l) funkcjonalność łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń i zamknięcia drzwiczek, 
m) skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. 
Badania i pomiary linii kablowych niskiego napięcia. 
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 
a) prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach osłonowych, 
b) prawidłowość montażu, zachowanie prawidłowego połączenia żył zgodnie z kolorystyką, 
c) zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i przewodów, 
d) sposób wyprowadzenia kabli do przepustów oraz podejścia do urządzeń i osprzętu, 
e) jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych, 
f) oznakowanie tras kablowych i samego kabla, 
g) zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami, 
h) rezystancję izolacji, 
i) ciągłość żył linii kablowej. 
Badania i pomiary elementów oświetlenia drogowego. 
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: 
a) poprawność montażu elementów słupów, 
b) poprawność montażu tabliczek bezpiecznikowych i opraw oświetleniowych, 
c) pionowość ustawienia słupów, 
d) typy  słupów i opraw, 
e) jakość połączeń kabli zasilających, 
f) prawidłowość połączeń przewodów uziemiających, 
g) badanie funkcjonalności automatyki załączania oświetlenia, 
h) sprawdzenie załączenia ręcznego oświetlenia, 
i) konserwację zacisków ochronnych i złącz kontrolnych, 
j) pomiar izolacji i ciągłości kabli zasilających i przewodów doprowadzających do oprawy, 
k) pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej słupów i opraw, 
l) elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji i fundamentów. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Zlecenia. 
Ilość Robót oblicza się według sporządzonych przez służby 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 muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Szczegółowe zasady obmiaru Robót. 
Długości ułożonych kabli, przewodów oraz uziomów oblicza się na podstawie określonych w projekcie wymiarów 
wyrażonych w metrach. 
Komplety zmontowanych całości takich jak: szafka sterownicza oświetlenia, słupy oświetlenia drogowego, 
fundamenty betonowe słupów, wysięgniki słupów, łączniki, oprawy oblicza się na podstawie określonych w 
projekcie ilości wyrażonych w sztukach. 
Zarówno Roboty wyrażone w metrach jak i w kompletach są Robotami zasadniczymi, dlatego też zawierają w 
swoim zakresie wszelkie inne towarzyszące im prace.  
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Jednostki obmiarowe 
Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robót wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej ST: 
 
w metrach (m) mierzy się Roboty: 
 
o układanie kabli niskiego napięcia w ziemi, 
o układanie instalacji uziemiającej, 
o układanie przewodów, 
o układanie rur ochronnych. 
 
w kompletach (kpl) mierzy się Roboty:  
o montaż szafki sterowniczej oświetlenia z wyposażeniem, 
o montaż słupa oświetlenia drogowego z wyposażeniem, 
o montaż opraw oświetleniowych. 
 
PRZEJĘCIE ROBÓT 
Warunki 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 Inwestorowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót.  
 Warunki szczegółowe. 
Przejmując Roboty elektryczne związane z wykonaniem Robót wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej ST podczas 
kolejnych etapów odbioru, należy zwrócić szczególną uwagę na wybrane, niżej przedstawione aspekty tych 
odbiorów. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Należy sprawdzić: 
a) wielkość zapasów kablowych w ziemi, 
b) jakość ułożenia kabli w ziemi oraz w osłonach i przepustach, 
c) zachowanie wymaganych odległości przy podziemnych zbliżeniach i skrzyżowaniach, 
d) jakość połączeń poszczególnych odcinków uziomów w części podziemnej, 
e) konserwację części podziemnej fundamentów słupów oświetlenia terenu, 
f) naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących Robót ziemnych. 
Odbiór ostateczny Robót - Przejęcie Robót. 
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać Przejęcia Robót, odbioru ostatecznego Robót, podczas 
którego szczególnie należy zwrócić uwagę na: 
a) realizację zaleceń Inwestora dotyczących odstępstw od dokumentacji projektowej oraz dokumenty 
uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robót, 
b) protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót z uwzględnieniem zaleceń i uwag komisji 
odbiorowej,  
c) aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
d) kompletności protokołów z pomiarów, 
e) kompletność DTR i świadectw producenta, 
f) instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, 
g) jakość wykonanych Robót związanych z posadowieniem szafki sterowniczej i słupów, 
h) funkcjonalność sterowania oświetleniem, 
i) jakość uziomów,  
j) prawidłowość oznakowania tabliczkami ostrzegawczymi i zamknięcie szafki sterowniczej                   i 
słupów, 
k) naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących wykonanych Robót. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Zlecenia, obmiarem robót, oceną 
jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Zlecenia podstawą płatności jest wykonanie zakres robót wymieniony                 w  p. 
1.3. niniejszej ST. 
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Cena wykonania Robót 
Cena wykonania Robót mierzonych w kompletach obejmuje: 
1) prace geodezyjne, 
2) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
3) roboty zasadnicze:  
a) wykonanie wyposażonej szafki sterowniczej oświetlenia, 
b) montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i fundamentów, 
c) montaż opraw oświetleniowych na słupach, 
d) wykonanie kablowej linii oświetlenia, 
e) montaż tabliczek bezpiecznikowych we wnękach słupowych, 
f) układanie instalacji uziemiającej, 
g) wykonanie kablowej linii zasilania do szafki SO, 
h) wciągnięcie przewodów elektrycznych w słupy. 
4) konieczne prace ziemne i prace związane z posadowieniem fundamentów szafki i słupów, 
5) prace konserwacyjne części podziemnych fundamentów słupów, 
6) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót, 
7) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po Robotach. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE   
 
     1 BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku 

winylu suspensyjnego 

     2 BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 
     3 PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
     4 BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji 

wsporczych oświetleniowych i energetycznych linii 
napowietrznych 

     5 PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 
przewodów i kabli 

     6 PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe 
zanurzeniowe chromianowane. 

     7 PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 
     8 PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 
     9 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

    10 PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe 0,6/1 kV. 

    11 PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania 
i badania. Ochrona metalowych części podziemnych. 

    12 PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
    13 PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
    14 PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
    15 PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
    16 PN-84/E-02032 Oświetlenie dróg zakładowych. 
    17 PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie 

mechaniczne. Wymagania i badania 

    18 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
    19 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami 

lub cyframi. 

    20 PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 
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    21 PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
prądem przetężeniowym. 

    22 PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

    23 PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia                       
i przewody ochronne. 

    24 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 
    25 PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. 

    26 PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 
odbiorcze. 

    27 PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. 
Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

    28 PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, 
instalacji i urządzeń. Wymagania. 

    29 PN-IEC 364 -4-481 i  364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
    30 PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
    31 PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

    32 Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane                         
i rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt" - Poznań 
lub Kraków. 

    33 Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. 
PBE "Elbud" Kraków. 

    34 Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona 
odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r. 

    35 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
    36 WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 
    37 Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. 
    38 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje 

elektryczne, 1973 r. 

    39  Rozporządzenie Ministra Przemysłu  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 

    40 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych                                      
i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

 
 
oraz inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE. 
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D 01.01. ROBOTY DROGOWE    Kod CPV:   45233140-2 
 
1.    WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-07) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie robót drogowych, które zostaną wykonane dla zadania: pn. „Budowa targowiska wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej”. 
Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 07) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót drogowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót drogowych ujętych w pkt.1.3. 
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Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót drogowych i obejmują Roboty 
ujęte w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. „Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 
Izbicy Kujawskiej”, której zestawienie zamieszczono w ST - 00  „Wymagania Ogólne”. 
Zakres opracowania: 
        1) plac targowy (dział spożywczo – przemysłowy) – 7578 m2  
        2) plac targowy (dział zwierzęcy) – 2912 m2  
        4) pasaż handlowy – 2084 m2  
        5) drogi manewrowe – 3491 m2  
        6) parkingi – 776 m2        
        7) ciągi piesze – 469,50 m2  
Wykonanie wykopów pod nawierzchnie i sieci wg ST-02 Roboty ziemne. 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania 
ogólne". 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu, 
wymaganiami ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Inżyniera. 
MATERIAŁY I SKŁADOWANIE 
Asfaltobeton 
W skład asfaltobetonu wchodzi: kruszywo, wypełniacz i lepiszcze. 
Kruszywo 
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się kruszywo łamane 
wg PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1. 
Wypełniacz 
Przewiduje się użycie wyłącznie wypełniacza wapiennego, który powinien spełniać następujące wymagania: 
 zawartość ziaren mniejszych od  0,3 mm  100 %, 
 zawartość ziaren mniejszych od 0.075 mm  > 80 %,  
 wilgotność       < 1,0%, 
 zawartość węglanu wapnia nie mniej niż  90 %, 
 powierzchnia właściwa     2500÷4500 cm2/g.  
Lepiszcza 
Do produkcji betonu asfaltowego należy zastosować jako lepiszcze - asfalt drogowy klasy D-50. 
 Podstawowe wymagania dla asfaltu: 
 Penetracja w temperaturze 25 °C  45 ÷60   PN-C-04134 
 Indeks penetracji (Pen/Pen)   nie mniej niż -0,85 
 Temperatura łamliwości °C   nie wyższa niż -10   PN-C-04130 
 Temperatura mięknienia °C  50÷56    PN-C-04021 
 Temperatura zapłonu, °C   nie niższa niż> 250 PN-C-04008 
 Ciągliwość, cm, nie mniej niż w temperaturze 15 °C > 150 PN-C-04132,  w temperaturze 7 °C > 100 
 Lepkość dynamiczna w 60 °C Ns/m2 min.> 300 
 Spadek penetracji %, po odparowaniu w 25 °C  nie więcej niż 37   PN-C-04134 
 Temperatura łamliwości po odparowaniu w 163 °C nie wyższa niż -9    PN-C-04130 
 Ciągliwość w 25 °C po odparowaniu w 163 °C nie mniej niż, cm 60  PN-C-04132 
 Zawartość składników nierozpuszczalnych w benzynie % masy, nie więcej niż< 0,6 
 Zawartość parafiny % masy    nie więcej niż< 0,4   PN-C-04109 
Zawartość wody oznaczona przed wysyłką, % masy nie więcej niż< 0, l PN-C-04523 
Kostka brukowa betonowa 
Kostka brukowa czerwona z betonu wibraprasowanego, klasa 50, gatunek I, kolor według projektu, grubość 8 i 6 
cm, spełniająca wymagania PN-EN 1338:2005. 
Kolor i kształt kostki zgodny z projektem, nasiąkliwość poniżej 5 %. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być 
równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. 
Właściwości: 
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 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej 
niż 5%. 
 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN 206-1 powinna wynosić nie więcej 
niż 4 mm. 
 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie zwymaganiami PN-EN 206-1 
Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania 
i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 strata masy nie przekracza 5%, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
 zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
Krawężniki, obrzeża betonowe 
Krawężniki i obrzeża betonowe muszą odpowiadać normie PN-EN 1340: 2004 
Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibraprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego, klasa 
wytrzymałości “50", gatunek l, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, 
nasiąkliwość poniżej 5 % wg wykazu: 
 krawężnik drogowy 100x15x30 cm,   
 obrzeże chodnikowe 75x6x20 cm. 
Podsypka cementowo - piaskowa 
Na podsypkę cementowo - piaskową i piaskową należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-
B- 06712. 
Podsypkę cementowo - piaskową 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 część) i piasku (4 części). Należy ją 
przygotować w mieszarkach mechanicznych. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana. 
Tłuczeń 
Kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki „niesort 0/63", wg PN-B/11112:1996. 
Piasek gruboziarnisty  
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla 
gatunku 1 i 2. 
Pospółka 
Pospółka na podbudowę powinna składem odpowiadać następującym przedziałom: 
 Frakcja I – piasek średni: 1-2mm w ilości około 20%, 
 Frakcja II – piasek gruby: 2-4mm w ilości około 45%, 
 Frakcja III – drobny żwir: 4-16mm w ilości około 35%. 
Żwir  
Żwir - kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996. 
SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechaniczne. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie. Ogólne wymagania dotyczące 
sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
Zakres wykonywania robót 
Nawierzchnie na drogach i placach zaprojektowano następującej konstrukcji: 
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5cm, 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 7cm, 
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 dwuwarstwowa podbudowa z tłucznia kamiennego 12 i 14cm grubości 26cm, 
 podbudowa dolna z pospółki grubości 15cm, 
 warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego grubości 10cm. 
Nawierzchnie chodników zaprojektowano z kostki brukowej o następujących warstwach: 
 kostka brukowa betonowa czerwona grubości 6cm, 
 podsypka cementowo - piaskowa grubości 4cm, 
 podbudowa z pospółki grubości 10cm. 
Opaski wokół obiektów zaprojektowano z płyt chodnikowych 50x50x7cm szerokości 50cm o następujących 
warstwach: 
 betonowe płyty chodnikowe grubości 7cm, 
 podsypka cementowo - piaskowa grubości 4cm, 
 podbudowa z pospółki grubości 10cm. 
Krawężniki betonowe typu ulicznego 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem beton B15. 
Obrzeża betonowe 8x30x75cm na podsypce cementowo-piaskowej. 
Przy obiektach biogazu zaprojektowano nawierzchnię żwirową o następujących warstwach: 
 nawierzchnia żwirowa grubości 12cm, 
 warstwa z piasku gruboziarnistego grubości 15cm. 
Wykonanie koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni dróg, placów i chodników 
Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po 
zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów 
odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do 
rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać 
ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na oszerzeniach lub w przypadku 
robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i -
5cm. 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 
20mm. 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1cm, -2cm. 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w poprzednim 
punkcie powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 
1.00 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż podany powyżej. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
Minimalna wartość Is dla ruchu mniejszego od ciężkiego: 
 górna warstwa o grubości 20cm 1,00 
 na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 0,97 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02.  
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże i koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i 
ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
Wykonanie warstwy z piasku gruboziarnistego 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w OST D-02.00.00 „Robotyziemne” oraz D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacja projektowa, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowana. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości 
powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. 
Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy 
poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej górnej krawędzi. 
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Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 
należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
Odcinek próbny 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po 
zagęszczeniu, 
 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 
Rozścielenie tłucznia w warstwie nawierzchni odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub układarki 
kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do 
warstw wyżej leżących.  
Podbudowy tłuczniowe o grubości 22 cm wykonywane będą w dwóch warstwach – dolna warstwa 11 cm, górna 
- 11 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023. 
Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowanie należy 
wykonywać z polewaniem wodą. 
Wymagania odnośnie wałowania: 
 zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależności od 
szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy, 
 zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, najeżdżać wałowaną warstwę kołem 
napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, 
 manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 
 prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 - 4  km/h na początku i 4 - 6 km/h w 
dalszej fazie wałowania, 
 wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy rozpocząć od dolnej 
krawędzi ku górze, 
 walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33 - 35 Hz. 
Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zależności od kategorii ruchu. 
Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej.  
Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z projektem.  
Jeżeli podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być szersza od warstwy 
na niej leżącej o 10 cm z każdej strony. 
Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna 
przekraczać ± 5 cm. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od projektowanych o 
więcej niż 2 cm. 
Wykonanie podbudowy z pospółki 
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Wykonanie podbudowy z pospółki to zrzucanie z samochodu samowyładowczego przy wysokości min. 1m. 
Następnie zagęszczenie warstw o grubości min.25cm, w stanie optymalnej wilgotności, co jest warunkiem 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is>0,96. 
Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu 
Nawierzchnię na drogach zaprojektowano asfaltowo – betonową na którą składają się: 
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowy 0/11 o stabilności 10 kN zgodnie z PN-74/S-96022, 
 warstwa wiążąca  z beton asfaltowy 0/16 o stabilności 11 kN zgodnie z PN-74/8-96022. 
Oczyszczenie i skropienie warstw nośnych 
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest szybko rozpadowa kationowa emulsja asfaltowa, 
niemodyfikowana klasy Kl. Należy stosować emulsję K l-60 lub K l-65. Liczby 60 i 65 oznaczają przeciętną 
zawartość asfaltu w emulsji. 
Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna zostać 
oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę należy wykonać przy użyciu szczotki mechanicznej lub 
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna być sucha i czysta. 
Do skropienia należy zastosować emulsję, dla której zalecana ilość asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z 
emulsji wynosi: 
 podbudowa tłuczniowa       0,7 ÷1,0, 
 warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej  0, l ÷ 0,3. 
Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.  
Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej: 
 2,0 godziny w przypadku stosowania    0,5 ÷ 1,0 kg/m2 emulsji, 
 0,5 godziny w przypadku stosowania    0, l ÷ 0,5 kg/m2 emulsji. 
Wykonanie warstwy wiążącej 
Warstwę wiążącą grubości 4 cm należy wykonać z betonu asfaltowego 0/16. 
 Podstawowe wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę wiążącą: 
 stabilność wg Marshalla w +60 °C, nie mniej niż 11 kN, 
 odkształcenia wg Marshalla   2,0 ÷ 4,0 mm, 
 moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po l godzinie, +40 °C, nie mniej 
niż  16,0 MPa. 
Cechy fizyczne: 
 wskaźnik zagęszczenia warstwy nie mniej niż  98 %, 
 zawartość wolnych przestrzeni 4,5÷8 %, 
 stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie więcej niż 75 %, 
 nasiąkliwość, nie więcej niż 4 %. 
 Penetracja w temperaturze 25 °C   45 ÷60 PN-C-04134 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji wykona w obecności Inżyniera, kontrolną produkcję w postaci 
zarobu próbnego. Pozytywne przeprowadzenie próby będzie potwierdzone przez Inżyniera i upoważni 
wykonawcę do podjęcia robót zasadniczych.  
Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych, tj. 
przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 5 °C. Zabrania się układania mieszanki w czasie deszczu 
i opadów śniegu. Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie 
wyznaczona przy użyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników automatyki układarki. 
Przed przystąpieniem do układania, urządzenia robocze układarki należy podgrzać. Układanie mieszanki 
powinno odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością 2 ÷ 4 m na minutę. W zasobniku 
układarki powinna zawsze znajdować się mieszanka. Złącza poprzeczne, wynikające z końca dziennej działki, 
należy wykonać przez równe obcięcie, a następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed 
uszkodzeniem. 
Złącze poprzeczne ze starą nawierzchnią, należy wykonać poprzez wcięcie na długość określoną w 
Dokumentacji Projektowej. 
Złącza podłużne powinny być wykonane po obcięciu krawędzi i posmarowaniu lepiszczem. 
Złącza poszczególnych warstw, powinny być przesunięte o około 20 cm względem siebie. 
Należy stosować sposób zagęszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym w dostosowaniu do 
konkretnego zestawu sprzętu. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie 
mniej niż 135 °C. Warstwę należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 98 %. 



 40

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, który przedstawia je Inżynierowi do 
zatwierdzenia. Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów zaakceptowanych wcześniej 
przez Inżyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów. 
Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące źródła: 
 założenia materiałowe ujęte w PZJ, 
 wytyczne niniejszej specyfikacji, 
 wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów. 
Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 
 jednorodnością powierzchni, 
 nasiąkliwość (max. 4 %), 
 równość - nierówności nie mogą przekraczać 6 mm. 
 ilość miejsc wykazujących odchylenia nie może przekraczać 2 na jednym hektometrze 
 grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm), 
 szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm), 
 zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5÷9 %). 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie raportów 
dla Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań jakości robót. 
Wykonanie warstwy ścieralnej 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11, grubości 3 cm 
Materiały stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak wyżej. 
 Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę ścieralną:  
Cechy mechaniczne: 
 stabilność wg Marshalla w 60 °C, nie mniej niż 10 kN, 
 odkształcenia wg Marshalla 2,0 ÷ 4,5 mm, 
 moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po l h, +40°C nie mniej niż  14 
MPa. 
Cechy fizyczne: 
 zawartość wolnych przestrzeni 2,0 ÷ 4,0 %, 
 stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78÷86 %, 
 nasiąkliwość, nie więcej niż: 2 % objętości. 
Zasady wbudowania mieszanki podane wyżej z następującymi zmianami:  
Początkowa temperatura zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 130 °C (asfalt D70). 
Temperatura w trakcie zagęszczania powinna zawierać się w przedziale 140 do 115 °C. 
Zagęszczanie należy ukończyć w ciągu 15 minut i uzyskać wskaźnik zagęszczenia  98 %. 
Wymagania końcowe podano wyżej z następującymi zmianami: 
 nierówności nie mogą przekraczać 4 mm, 
 nasiąkliwość nie może przekraczać 2 %,  
 wolne przestrzenie w warstwie 2÷5 %. 
Wykonanie chodników z kostki brukowej 
Chodniki z kostki brukowej należy ułożyć na warstwie pospółki grubości 10cm ubijanej warstwami i podsypce cementowo-
piaskowej grubości 4cm w proporcji 1:4. Podsypkę piaskową wykonać w sposób umożliwiający układanie kostki z wymaganą 
dokładnością, tzn. jako warstwę wyrównawczą  
Podsypka piaskowa będzie wykonana ręcznie.  
Kostkę należy układać na tak przygotowanej podsypce w sposób określony przez Producenta w instrukcji 
stosowania materiału. Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość 
określa się 2 ÷ 3 mm. 
Spoiny należy wypełnić zasypką piaskową po ubiciu kostki. Warunki techniczne nawierzchni z kostki określa 
norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019. 
Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla wprasowania kostki 
w podsypkę. Następne trzy przejścia, podczas których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla 
wypełnienia spoin. 
Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie  
z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku I. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety opaski wynosi 0,5%. 
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Wykonanie opaski z płyt chodnikowych 
Opaskę wokół obiektów z płyt chodnikowych betonowych należy ułożyć na warstwie pospółki grubości 10cm ubijanej 
warstwami i podsypce piaskowej grubości 4cm.  
Podsypka piaskowa będzie wykonana ręcznie. Wykonanie polega na rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy 
piasku odpowiedniej grubości i ubiciu ich. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wynosi 0,5%. 
Ułożenie krawężników i obrzeży betonowych 
Krawężnik drogowy należy ułożyć  na ławie betonowej (beton B15) z oporem wysokości 15cm, zgodny z PN-88/B-06250.  
Obrzeże chodnikowe ułożyć na podsypce z piasku (kruszywo mineralni) zgodny z PN-B-11113:1996. 
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawężników i obrzeży, wykonać należy na podstawie 
Dokumentacji Projektowej. 
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawężniki i obrzeża wykonane będą ręcznie. 
Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z “Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" i Dokumentacją 
Projektową oraz wymaganiami PN-S-02205:1998.  
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B-15, we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie ławy 
betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu.  
Roboty związane z wbudowaniem krawężników winny być wykonane przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 
°C. Wbudowania krawężnika należy dokonać zgodnie z “Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych". Przy 
wbudowywaniu krawężnika należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu krawężnika oraz usytuowania 
wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od dokumentacji projektowej, to 
± l cm w niwelecie krawężnika i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym. 
Podsypka piaskowa pod obrzeża i odwodnienie wykonana będzie ręcznie. Wykonanie podsypki polega na rozścieleniu w 
korycie gruntowym warstwy piasku grubości 5 cm i jej ubiciu. Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem od strony 
przeciwnej niż chodnik. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeża wynoszą 0,5%. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskowa 
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć woda. Spoiny musza być wypełnione całkowicie 
na pełna głębokość. 
Wykonanie nawierzchni żwirowej 
Nawierzchnia będzie wykonana ręcznie na podsypce piaskowej grubości 10cm.   
Wykonanie polega na rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy żwiru odpowiedniej grubości 4-7cm i ubiciu jej. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety  wynosi 0,5%. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”.  
Po zakończeniu robót przy każdym obiekcie należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z założeniami 
projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków poprzecznych oraz podłużnych. 
Badania jakości wykonanych nawierzchni 
Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 
 jednorodnością powierzchni, 
 równość - nierówności nie mogą przekraczać 6 mm. 
 grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm), 
 szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm), 
 zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5÷9 %). 
Badanie grubości nawierzchni 
Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co najmniej w dwóch losowo wybranych miejscach odbieranej 
nawierzchni. Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od projektowanej więcej niż ± 10 %. 
Badanie pochylenia nawierzchni 
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy 
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%. 
Badanie rzędnych niwelety nawierzchni 
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Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie mniejszej niż 
0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny się różnić od 
projektowanych więcej niż o ± l cm. 
Badanie równości  nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografu w sposób ciągły, a w przypadku 
jego braku, za zgodą Inżyniera, łatą 4-metrową, co najmniej w dwóch losowo wybranych miejscach odebranej 
nawierzchni. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 5 mm. 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”. 
Dla wykonania chodników, opasek chodnikowych z kostki brukowej oraz nawierzchni drogi i nawierzchni 
żwirowych jednostką obmiarową jest - m2 

ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne". 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy 
 

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
4. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

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

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
6. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
7. PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań 
8. PN-B-11111:1996 

Poprawki N 11/97 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka. 

9. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
10. PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
11. PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
14. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
15. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
16. PN-78/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
17. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 
18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
19. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 
20. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
21. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
22. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
24. PN-EN-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
25. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
26. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
27. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
28. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
29. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
30. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
31. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
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powszechnego użytku 
32. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
33. PN-88/B-30002 Cementy specjalne. 
34. PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
35. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
36. PN-S/02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
37. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
38. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą 
39. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
40. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą. 
41. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych. 
42. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem. 
43. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 
44. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
45. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
46. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
47. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
48. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 
49. PN-EN 1436:2000 

IDT EN 1423:1997 
Materiały do poziomego oznakowania dróg 
Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg 

 
Inne dokumenty 
 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881). 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami). 
4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997 
5. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001  
6. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 
IBDiM, Warszawa 
7. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
8. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne 
oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 
obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 
9. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów z 
1979 i 1982 roku. 
10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
 
 
 
B 01.10. ROBOTY OGRODZENIOWE 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych.  
1.2. Zakres stosowania ST  
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Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie 
z ustawą o zamówieniach publicznych dla zadania: pn. „Budowa targowiska wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej”. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
rozbiórek występujących w obiekcie.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Kierownika budowy.  
2. Materiały  
2.1. Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.  
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. W miejscach lokalizacji urządzeń podziemnych, np. 
przyłączy , sieci lub ich sąsiedztwie roboty prowadzić wyłącznie ręcznie.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu np.:  
- żurawi budowlanych samochodowych,  
- podnośnika montażowego samochodowego hydraulicznego,  
- koparek podsiębiernych,  
- samochód skrzyniowy 5 t,  
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Ogólna Specyfikacja Techniczna  
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.  
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
5. Wykonanie robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Ogólna Specyfikacja Techniczna  
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz 
wszelkie istniejące uzbrojenie.  
5.2. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady jakości robót podano w ST Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót Rozbiórkowych  
7. Obmiar robót  
Jednostkami obmiarowymi są:  
- dla nawierzchni boisk, placów i chodnika – m2(metr kwadratowy) 
dla krawężnika, opornika, obrzeża, itp. - m (metr).  
8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
9. Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Kierownika 
budowy i Zleceniodawcę mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  
10. Uwagi szczegółowe  
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje kierownik budowy z Inspektorem 
Nadzoru.  
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Kierownika budowy Inspektora Nadzoru. 
i Zleceniodawcy. 
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OGRODZENIE 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem ogrodzenia terenu.  
1.2. Zakres stosowania ST  



 46

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie 
z ustawą o zamówieniach publicznych dla zadania: pn. „Budowa targowiska wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej”. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
1) Brama główna wjazdowa projektowana z elementów drewnianych zał.1 oraz dwie bramy stalowe z profili 
zamkniętych przesuwne z automatyką wg zał.3. 
2) Ogrodzenie z paneli siatkowych wys. 1,5m na słupkach stalowych z profili zamkniętych osadzonych w 
cokole betonowym prefabrykowanym o rozstawie 2,5m wg zał.3. 
3)         Zasilania energetyczne 2-ch bram z rozdzielni prądowej znajdującej się na parterze budynku.  W zakres 
wchodzi: ułożenie lini kablowej NN kablem YKY 3x2,5 mm2 , długość około 150 m (wykop, posypka piaskowa gr 
2x10 cm taśma ostrzegawcza, zasypanie wykopu , przebicia i przekucia ścian i stropu, korytka pod przewód na 
ścianach  i stropie budynku). Furtka wejściowa – szerokości 1,0m w świetle słupków. Rama furtki wykonana  z 
profili stalowych o przekroju kwadratowym 40 x 60mm z wypełnieniem prętami jak bramy wjazdowe. Słupki  
zakończone kulą ,osadzone w betonie na podsypce piaskowej Kolor: czarny metalik. Zamknięcie zamek na klucz, 
klamka, elektrozamek. Stopy bram wjazdowych o wymiarach min. 50x50x70cm lub wg wytycznych producenta 
bram. Wzdłuż ogrodzenia wykonany cokół betonowy grubości 20 cm i wysokości  30 cm ponad gruntem a 
fundament  betonowym grubości 20 cm i wysokości  80 cm , na posypce piaskowej grubości 10 cm  Cokół 
zbrojony podłużnie siatką obustronną  #6 o oczku 15x15cm.  Beton C16/20. 
1.4. Określenia podstawowe  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 
2.  
2.2. Stosowane materiały  
Materiałami stosowanymi są:  
2.2.1. Elementy ogrodzenia: 
3) Brama główna wjazdowa projektowana z elementów drewnianych zał.1 oraz dwie bramy stalowe z profili 
zamkniętych przesuwne z automatyką wg zał.3. 
4) Ogrodzenie z paneli siatkowych wys. 1,5m na słupkach stalowych z profili zamkniętych osadzonych w 
cokole betonowym prefabrykowanym o rozstawie 2,5m wg zał.3. 
3)         Zasilania energetyczne 2-ch bram z rozdzielni prądowej znajdującej się na parterze budynku.  W zakres 
wchodzi: ułożenie lini kablowej NN kablem YKY 3x2,5 mm2 , długość około 150 m (wykop, posypka piaskowa gr 
2x10 cm taśma ostrzegawcza, zasypanie wykopu , przebicia i przekucia ścian i stropu, korytka pod przewód na 
ścianach  i stropie budynku). Furtka wejściowa – szerokości 1,0m w świetle słupków. Rama furtki wykonana  z 
profili stalowych o przekroju kwadratowym 40 x 60mm z wypełnieniem prętami jak bramy wjazdowe. Słupki  
zakończone kulą ,osadzone w betonie na podsypce piaskowej Kolor: czarny metalik. Zamknięcie zamek na klucz, 
klamka, elektrozamek. Stopy bram wjazdowych o wymiarach min. 50x50x70cm lub wg wytycznych producenta 
bram. Wzdłuż ogrodzenia wykonany cokół betonowy grubości 20 cm i wysokości  30 cm ponad gruntem a 
fundament  betonowym grubości 20 cm i wysokości  80 cm , na posypce piaskowej grubości 10 cm  Cokół 
zbrojony podłużnie siatką obustronną  #6 o oczku 15x15cm.  Beton C16/20. 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.3. Transport pozostałych materiałów  
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].  
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2.Montaż ogrodzenia  
Zgodnie z instrukcją producenta.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł  
a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu,  
b) przęsła stalowe zamocowane spawem  zgodnie z systemem ogrodzenia.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1.  

 
PN-B-03264  

 
Konstrukcje betonowe 
żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i 
projektowanie  

2.  PN-B-06250  Beton zwykły  
3.  PN-B-06251  Roboty betonowe i 

żelbetowe. Wymagania 
techniczne  

4.  PN-B-06712  Kruszywa mineralne do 
betonu  

5.  PN-B-23010  Domieszki do betonu. 
Klasyfikacja i określenia  

6.  PN-B-19701  Cement. Cement 
powszechnego użytku. 
Skład, wymagania i 
ocena zgodności  

7.  PN-B-32250  Materiały budowlane. 
Woda do betonów i 
zapraw  

8.  PN-H-04623  Ochrona przed korozją. 
Pomiar grubości powłok 
metalowych metodami 
nieniszczącymi  

9.  PN-H-04651  Ochrona przed korozją. 
Klasyfikacja i określenie 
agresywności korozyjnej 
środowisk  

10.  PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu 
walcowane na gorąco 
ogólnego zastosowania  

11.  PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu 
ciągnione i walcowane 
na zimno ogólnego 
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przeznaczenia  
12.  PN-H-82200  Cynk  
13.  PN-H-84018  Stal niskostopowa o 

podwyższonej 
wytrzymałości. Gatunki  

14.  PN-H-84019  Stal niestopowa do 
utwardzania 
powierzchniowego i 
ulepszania cieplnego. 
Gatunki  

15.  PN-H-84020  Stal niestopowa 
konstrukcyjna ogólnego 
przeznaczenia. Gatunki  

16.  PN-H-84023-07  Stal określonego 
zastosowania. Stal na 
rury. Gatunki  

17.  PN-H-84030-02  Stal stopowa 
konstrukcyjna. Stal do 
nawęglania. Gatunki  

18.  PN-H-93010  Stal. Kształtowniki 
walcowane na gorąco  

19.  PN-H-93401  Stal walcowana. 
Kątowniki 
równoramienne  

20.  PN-H-93402  Kątowniki 
nierównoramienne 
stalowe walcowane na 
gorąco  

21.  PN-H-93403  Stal. Ceowniki 
walcowane. Wymiary  

22.  PN-H-93406  Stal. Teowniki 
walcowane na gorąco  

23.  PN-H-93407  Stal. Dwuteowniki 
walcowane na gorąco  
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