
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
Nawierzchni sportowej i nawierzchni łącznika Stałej Hali Sportowej Namiotowej  ul. Ząbkowicka 30 w Kamieńcu Ząbkowickim 

INWESTOR: Powiat Ząbkowicki ul. Sienkiewicza nr 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnoślaskie 

 strona nr 1  

 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfi-
kacji Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych]  

 
 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
 

− Roboty ziemne       Kod CPV 45111200-0 
− Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa    Kod CPV 45111123-9 
− Warstwa odsączająca z piasku     Kod CPV 45233140-2 
− Warstwa separacyjna z włókniny    Kod CPV 45320000-6 
− Podbudowy betonowe z betonu jamistego   Kod CPV 45262300-4 
− Zbrojenie podbudowy siatką     Kod CPV 45262310-7 
− Nawierzchnia  sportowa      Kod CPV 45212221-1 
− Nawierzchnia z płytek      Kod CPV 45430000-0 
 
 
 
ZADANIE:   Wykonanie nawierzchni sportowej i nawierzchni łącznika Stałej Hali Sporto-

wej Namiotowej  
 
ADRES:  ul. Ząbkowicka nr 30, 57-240 Kamieniec Ząbkowicki 
 
INWESTOR:  Powiat Ząbkowicki ul. Sienkiewicza nr 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Opracował: mgr inŜ. Grzegorz Papiernik  
 
 
 
 
Ząbkowice Śląskie, dnia  20.10.2006 rok 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
Nawierzchni sportowej i nawierzchni łącznika Stałej Hali Sportowej Namiotowej  ul. Ząbkowicka 30 w Kamieńcu Ząbkowickim 

INWESTOR: Powiat Ząbkowicki ul. Sienkiewicza nr 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnoślaskie 

 strona nr 2  

 
 

SPIS   TREŚCI 
 
 
 

1. B.00.00.00 ST   –  Ogólna specyfikacja techniczna   –  Strona  3 – 16  
 

2. B.01.01.00 SST –  Roboty ziemne    –  Strona  16 – 23 
 

3. B.02.01.00 SST – Podbudowa pod nawierzchnię  –  Strona  24 – 35   
 

4. B.03.01.00 SST – ObrzeŜa betonowe nawierzchni  –  Strona  36 – 42   
 

5. B.04.01.00 SST – Nawierzchnia sportowa   –  Strona  43 – 48   
 

6. B.05.01.00 SST – Nawierzchnia łącznika   –  Strona  49 – 57   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
               



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
Nawierzchni sportowej i nawierzchni łącznika Stałej Hali Sportowej Namiotowej  ul. Ząbkowicka 30 w Kamieńcu Ząbkowickim 

INWESTOR: Powiat Ząbkowicki ul. Sienkiewicza nr 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnoślaskie 

 strona nr 3  

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

Kod CPV 45000000-7 
 
 

B. 00.00.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
Nawierzchni sportowej i nawierzchni łącznika Stałej Hali Sportowej Namiotowej  ul. Ząbkowicka 30 w Kamieńcu Ząbkowickim 

INWESTOR: Powiat Ząbkowicki ul. Sienkiewicza nr 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnoślaskie 

 strona nr 4  

 
SPIS TREŚCI 

1.      WSTĘP          strona - 4 
1.1. Przedmiot ST         strona - 4  
1.2. Zakres stosowania ST        strona - 4  
1.3. Zakres robót objętych ST       strona - 4  
1.4. Określenia podstawowe       strona - 5  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót      strona - 7  
 

2.      MATERIAŁY         strona - 9 
3.      SPRZĘT          strona - 9 
4.      TRANSPORT          strona - 10 
5.      WYKONANIE ROBÓT        strona - 10 
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT       strona - 10 
7.      OBMIAR ROBÓT        strona - 13 
8.      ODBIÓR ROBÓT       strona - 13 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI      strona - 15 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE      strona - 15 

 
NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 
1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna B.00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla po-
szczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach zadania: „Wykonanie nawierzchni sportowej i nawierzchni łącznika Stałej Hali Sportowej Namio-
towej w Kamieńcu Ząbkowickim, ulica Ząbkowicka nr 30, 57-240 Kamieniec Ząbkowicki” 
 

1.2.     Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, 
które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświad-
czenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków 
pozabudŜetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych). 

 
1.3.   Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  w ni-
niejszym opracowaniu:. 

− B.00.00.00 ST   – Ogólna specyfikacja techniczna     
− B.01.01.00 SST –  Roboty ziemne     
− B.02.01.00 SST – Nawierzchnia sportowa     
− B.03.01.00 SST – Nawierzchnia łącznika     
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1.4.    Określenia podstawowe 

 Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1.   obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt malej architektury; 

1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budy-
nek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ 
dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni cał-
kowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku 

1.4.4. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoją-
ce maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, kon-
strukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle spor-
towe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemy-
słowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, dra-

binki, śmietniki. 
1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesie-
nia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzel-
nice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneu-
matyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 

1.4.7. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.4.8. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

1.4.9. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budow-
lanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 

1.4.10 urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłą-
cza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 

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

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, ry-
sunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realiza-
cji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmia-
nami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16.  terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
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a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podle-
głych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego 
1.4.17.  aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie 
1.4.18.  właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 
1.4.19.  wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową  

1.4.20. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póŜn. zm.) 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowla-
nym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu 

1.4.22.  opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 

1.4.23. drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przezna-
czoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu 

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

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robo-
tami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpo-
wiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z po-
numerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w for-
mie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlega-
ją potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodza-
jów prowadzonych robót 

1.4.28. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfika-
cjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tole-
rancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw zwią-
zanych z prowadzeniem budowy 

1.4.31. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem doku-
mentacji projektowej 

1.4.32. rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pier-
wotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji 

1.4.34. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicz-
nych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póŜn. zm.) 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i prak-
tykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budow-
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nictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzą-
dzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglą-
dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu bu-
dowlanego 

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane 

1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji 

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szcze-
gółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzu-
pełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpo-
rządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiają-
cych z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Pol-
skie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43.  Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postano-
wieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełno-
mocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzempla-
rze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na do-
kumentację projektową: 

a) dostarczoną przez Zamawiającego, 
b) sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜno-
ści w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i po-
prawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone ma-
teriały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji pro-
jektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ra-
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mach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać do-
puszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie 
będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane po-
nownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymy-
wać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i in-
nych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włą-
czony 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 wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm do-

tyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszko-
dzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6.     Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepi-
sami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowied-
nimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable ftp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpie-
czenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowe-
go uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zaintereso-
wanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego dzia-
łania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie po-
wiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
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Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpo-
wiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2.      MATERIAŁY   

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wy-
dobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia cią-
głych badań określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny speł-
niać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa 
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie mate-
riałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoŜa. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoŜa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i ja-
kiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne 
lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wyko-
pów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy za-
sypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wyko-
pów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z te-
renu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzy-
ko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Przechowywanie i składowanie materiałów - wy-
konawca 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 do-
stępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokali-
zowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów mate-
riałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3.      SPRZĘT   
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-
go wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
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Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, pro-
gramie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w do-
brym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających do-
puszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wy-
konywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe 
być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4.      TRANSPORT    

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji pro-
jektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone 
przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5.      WYKONANIE ROBÓT   

5.1.   Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i gra-

ficznej, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
− projekt organizacji budowy, 
− projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wy-
maganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wy-
konawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich ele-
mentów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
takŜe w normach i wytycznych. 

5.2.4.  Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie póź-
niej niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z do-
kumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych ro-

bót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub la-

boratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wy-

ciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spo-
sób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wy-
posaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania miesza-
nek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonaw-
ca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca bę-
dzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwier-
dzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapew-
nić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materia-
łów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zo-
staną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobień-
stwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobie-
raniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna 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 Inspek-
tora nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszyb-
ciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontro-
li, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostar-
czonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przepro-
wadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:  

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteria-
mi technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-
ściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98),, 

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą tech-
niczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są ob-
jęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia do-
starczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. W 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane pn .iadać te dokumenty, określające 
w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą od-
rzucone. 

6.7.  Dokumenty budowy 
6.7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-
nawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowa-
dzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bez-
pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 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 opa-
trzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w 
szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-

tach, 
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecz-

nych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-

niom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekto-

wej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-

konywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
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− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspek-
torowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wy-
konawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dzien-
nika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.7.2. KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z ele-
mentów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w SST. 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jako-
ści materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.7.1. do 6.7.3., następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

6.7.5. 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 nad-
zoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
7.      OBMIAR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projek-
tową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisem-
nym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną popra-
wione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z czę-
stością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w doku-
mentacji projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robót. 

7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜe-
li urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świa-
dectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.3. Wagi i zasady wdraŜania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
8.      ODBIÓR ROBÓT  

8.1.   Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
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odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych ro-
bót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fak-
cie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podsta-
wie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzo-
ne pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

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

8.4.   Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w ter-
minie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru za-
kończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projek-
tową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wy-
znaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstruk-
cyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robot w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalone-
go przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nastę-
pujące dokumenty: 

dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

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

zapewnienia jakości (PZJ), 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

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

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła-
ścicielom urządzeń, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin od-
bioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5.   Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i okresie gwarancyjnym.. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końco-
wy). 
 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosz-
torysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i bada-
nia składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ce-
ny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-

ków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami pro-
jektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspek-
torowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) opłaty, dzierŜawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 

drenaŜu, 
tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 
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− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086). 

− Ustawa z dnia 17 Maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póz. 163 z 
późniejszymi zmianami). 

10.2. Rozporządzenia 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Oz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, za-
kresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczą-
cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklaro-
wania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiają-
cego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3.       Inne dokumenty i instrukcje 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, li, III, IV, V) Ar-

kady, Warszawa 1989-1990. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, War-

szawa 2003. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montaŜowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 
1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.01.01.00 - odnosi się do wymagań dotyczących wykonania pod-
kładów pod podłogę sportową w ramach zadania: „Wykonanie nawierzchni sportowej i nawierzchni łącz-
nika Stałej Hali Sportowej Namiotowej w Kamieńcu Ząbkowickim, ulica Ząbkowicka nr 30, 57-240 Ka-
mieniec Ząbkowicki” 
 

1.2.    Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ro-
botach wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Wykonanie robót ziemnych w ramach zadania: „Wykonanie nawierzchni sportowej i nawierzchni łączni-
ka Stałej Hali Sportowej Namiotowej w Kamieńcu Ząbkowickim, ulica Ząbkowicka nr 30, 57-240 Ka-
mieniec Ząbkowicki”. Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą 
wykonania następującego zakresu robót ziemnych: 

1.3.1. zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu grubości 20 cm pod nawierzchnię łącznika   –   12,00 m2   
1.3.2. zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu grubości 20 cm pod nawierzchnię sportową  – 669,76 m2  
1.3.3. wykonanie wykopu w gruncie kat. III pod podbudowy nawierzchni łącznika   –     2,16 m3  
1.3.4. wykonanie wykopu w gruncie kat. III pod podbudowy nawierzchni sportowej   – 131,77 m3 
1.3.5. odwiezienie gruntu z wykopów na odległość do 3 km      – 133,93 m3, 
 
1.4.    Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi pol-
skimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogólnej Specy-
fikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.4. 

1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu. 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu jest wielkością charakteryzującą stan zagęszczenia gruntu, określoną wg 

wzoru:                                                         ls = 
sd

d

P

P
 

 
Pd  –   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),  
Pds –  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-0448, słuŜącą do oceny zagęszczenia gruntu w robo-
tach ziemnych. Próbę naleŜy prowadzić zgodnie z normą BN-77/8931-12 określającą warunki oraz 
metodykę przeprowadzania badań (Mg/m3). 

1.4.2. Wskaźnik róŜnoziarnistości. 
Wskaźnik róŜnoziarnistości jest wielkością charakteryzującą stopień zagęszczenia gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru:                                      U = 
10

60

d

d
 

d60 –  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 –  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5. 

 
2.      MATERIAŁY (GRUNTY).   

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne wartości gęsto-
ści objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym, oraz spulchnienie po odspojeniu. 

2.1.     Zasady wykorzystania gruntu 
− Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopu, będą formowane w hałdy na terenie budowy lub 

na terenie przyległym i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
− Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykop powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w mak-

symalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypu mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopu, nie będąc nadmia-
rem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę 
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypu lub wykonanie prac objętych kon-
traktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntu przydatnych 
ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne 
do budowy nasypu, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenu na 
odkład naleŜy do obowiązku Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspek-
tor nadzoru moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntu, których czasowa nieprzydat-
ność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 
3.      SPRZĘT   

3.1.     Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 3. 

3.2.     Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi środkami transportowymi do przewozu materiałów po-
trzebnych na wykonanie zakresu prac określonego w SST - B.01.01.00 w pkt. 1.3. oraz wykazać się moŜ-
liwością korzystania ze sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki itp. 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów, np. koparko - spycharki 
− transportu mas ziemnych: samochody samowyładowcze 
− sprzętu zagęszczającego: ubijaki, płyty wibracyjne itp. 

4.      TRANSPORT    
4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicz-
nej B.00.00.00 – pkt. 4. 
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4.2.     Wymagania szczegółowe 

Grunt z robót ziemnych wywoŜony samochodami samowyładowczymi niezbędnymi do wykonania zakre-
su robót ziemnych określonych w SST - B.01.01.00 w pkt. 1.3. dopuszczonymi do ruchu po drogach Pu-
blicznych. 

 
5.      WYKONANIE ROBÓT   

5.1.  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5 i 5. 

5.2.    Zakres robót ziemnych przewidzianych do wykonania: 
a) Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu grubości 20 cm pod nawierzchnię łącznika –

12,00 m2   
b) Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu grubości 20 cm pod nawierzchnię sporto-

wą  – 669,76 m2  
c) Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III pod podbudowy nawierzchni łącznika – 2,16 

m3  
d) Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III pod podbudowy nawierzchni sportowej – 

131,77 m3 
e) Odwiezienie gruntu z wykopów na odległość do 3 km – 133,93 m3, 

5.3.    Wykopy. 
5.3.1. Wykonanie wykopu. 

a) Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicz-
nych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Rodzaj i sposób 
wykonania wykopu naleŜy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczęciem kolejnego etapu 
realizacji. 

b) W uzasadnionych wypadkach moŜna wykonywać wykopy otwarte nie obudowane o skarpach na-
chylonych (dla max. głębokości do 4m), w miejscach gdzie nie występuje woda gruntowa i urwi-
ska, oraz przy nie obciąŜaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, po uzgodnieniu  zakresu i  sposobu 
wykonania z Inspektorem Nadzoru.  Dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp: 
− w gruntach bardzo spoistych (2:1); 
− w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spękanych (1:1) 
− w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych (1:1,25), 
− w gruntach niespoistych  (1:1,5),  przy równoczesnym zapewnieniu odpływu wód opadowych 

od  krawędzi wykopu z pasa terenu  szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz 
zabezpieczeniu podnóŜa skarpy. 

c) Wykopy otwarte o ścianach pionowych bez obudowy moŜna prowadzić tylko w gruntach suchych, 
gdy nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciąŜony nasypem przy krawędziach  wykopu  w 
pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu. Dopuszczalne głębokości wykopu w 
gruntach określonych wg. PN74/B-02480 wynoszą: 
− w gruntach skalistych litych niespękanych do 4m., 
− w gruntach spoistych 1,5m., 
− pozostałych 1,0m. 
PN 74/B-02480 - określa podział gruntów budowlanych, warunki dla posadowienia bezpośrednie-
go budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczeń statycznych i projektowych dotyczących 
bezpośredniego posadowienia budowli 

d) Wykopy naleŜy wykonać jako otwarte w ścianach pionowych obudowane (obudowa rozparta). Ma-
teriały wykorzystywane do obudowy wykopu naleŜy stosować w następstwie przeprowadzonych 
obliczeń statycznych. Wielkość obudów powinna być znormalizowana. W zaleŜności od przyjętej 
technologii materiał obudów stanowią deski, grodzice stalowe, dyle stalowe lub inne dopuszczone 
do stosowania 

e) W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być 
spełnione następujące warunki: 
− górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15cm ponad szczelnie 

przylegający teren, 
− powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ 

wody poza pas przylegający do wykopu. 
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f) Wykop naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wy-
kopu w dół po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w in-
nym punkcie lecz po uzgodnieniu tego faktu z InŜynierem. 

g) W trakcie realizacji robót nad otwartymi wykopami powinny znajdować się łaty celownicze umoŜ-
liwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Łaty ce-
lownicze naleŜy montować nad wykopem na wysokości ok. 1m., w odstępach min. 30m. 

h) Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projekto-
wej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej 
projektowanej: - ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym 
mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20cm wyŜszym od rzędnej projektowanej, 
bez względu na rodzaj gruntu. 

i) Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowa-
dzenia robót.. 

j) Odwodnienie wykopów naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, Projektem Odwod-
nienia Wykopów oraz kaŜdorazowo weryfikować po stwierdzeniu aktualnych warunków wodnych. 
Metody odwodnienia wykopów: 
− igłofiltry (trudne warunki wodne, głębokie wykopu), 
− drenaŜ, 
− spływ powierzchniowy do rząpia i odpompowanie. 

 
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.     Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 6. 

6.2.     Wymagania szczegółowe,. 
Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych polegać będą na sprawdzeniu wykonania wy-
kopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w 
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

− zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
− odwodnienie, wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
− dokładność wykonania wykopów, 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia. 
Sprawdzenie odwodnienia polega  na  kontroli  zgodności   z  wymaganiami   specyfikacji określonymi w 
pkt. 5 oraz z Dokumentacją Projektową Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót. 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6. Dodatkowo 
sprawdzeniu podlegać będą następujące parametry: 

− odchyłki podłoŜa wzmocnionego od dokumentacji technicznej i uzgodnionych z Inspektorem Nad-
zoru nie mogą przekraczać 10 mm. 

6.3. Badania do odbioru robót ziemnych. 
6.3.1.  Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

a) Pomiar szerokości dna: 
− Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 50 m w miejscach, które budzą wątpliwości. 

b) Pomiar spadku podłuŜnego dna: 
− Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych. 

c) Badanie zagęszczenia gruntu: 
− Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej warstwy. 

6.3.2.  Szerokość dna. 
Szerokość dna nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 50 mm. 

6.3.3.  Spadek podłuŜny dna. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 30 mm dla gruntów zwięzłych, ± 50 
mm dla gruntów wymagających wzmocnienia. 

6.3.4. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 (określającą warunki oraz metodykę 
przeprowadzania badań zagęszczania gruntu) powinien być zgodny z załoŜonym dla odpowiedniej kate-
gorii gruntu. 
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7.      OBMIAR ROBÓT   

7.1.    Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 7. 

 
7.2.    Wymagania szczegółowe 

Powierzchnie zdjętej warstwy humusu oblicza się w m2 na podstawie pomiarów z natury. Ilość wykona-
nych wykopów oblicza się w m3 na podstawie pomiarów z natury. Wywiezienie gruntu z wykopów obli-
cza się w m3 z transportem na odległość do 3 km. 

 
8.      ODBIÓR ROBÓT  

8.1.    Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podkładowych pod wykonanie podłogi sportowej podano w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 8. 

8.2.    Wymagania szczegółowe 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, Specyfikacją Techniczną oraz pisem-
nymi decyzjami Inspektora Nadzoru.. 

8.2.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 
SST inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru, 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

8.3.     Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót betonowych, iniekcyjnych i antykorozyjnych, oraz po spełnieniu innych warunków do-
tyczących tych robót, zawartych w umowie. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego 
wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z SST. Odbiór ostateczny dokonu-
je komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działal-
ności określa umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

− projekty wykonawcze 
− dokumentację powykonawczą, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

W toku odbioru komisja zapozna się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzi badania zgodnie wy-
tycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej SST, oraz dokona oceny wizualnej. Z czynności odbioru sporzą-
dza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół zawiera: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykopów z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą. 

 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.    Wymagania ogólne  
Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej Specyfi-
kacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
9.2.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty ziemne będzie dokonane zgod-
nie z ustaleniami w umowie po dokonaniu odbioru wykonanych robót w jednostkach określonych w 
punkcie 7.2. zgodnie z punktem 8.3 SST B.01.01.00. 
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10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.   Normy - przepisy ogólne w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9, dodatkowo: 
− PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
− PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
− PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
− PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
− BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
− PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy od-

biorze. 
10.2.   Inne dokumenty i instrukcje 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne B.00.00.00 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 

1990 rok. 
− Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania robót ziemnych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

PODBUDOWY POD WYKONANIE NAWIERZCHNI  
SPORTOWEJ HALI I Ł ĄCZNIKA  

 

 
 

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni  

Kod CPV 451111230-9 
 
 

Warstwa odsączająca z piasku 
Kod CPV 45233140-2 

 
 

Wykonanie warstwy separacyjnej z włókniny syntetycznej  
Kod CPV 45320000-6 

 
 

Górna warstwa podbudowy z piasku zagęszczonego  
Kod CPV 45233140-2 

 
 

Podbudowy betonowe pod nawierzchnie z betonu jamistego B15 
Kod CPV 45262300-4 

 
 

Zbrojenie podbudowy betonowej siatką zbrojeniową Ø 6 mm 
Kod CPV 45262310-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 02.01.00 
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montaŜowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 
1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.02.01.00 – odnosi się do wymagań dotyczących wykonania pod-
budowy pod nawierzchnię sportową i łącznika w ramach zadania: „Wykonanie nawierzchni sportowej i 
nawierzchni łącznika Stałej Hali Sportowej Namiotowej w Kamieńcu Ząbkowickim, ulica Ząbkowicka nr 
30, 57-240 Kamieniec Ząbkowicki” 

 
1.2.    Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ro-
botach wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię sportową i łącznika w ramach zadania: „Wykonanie na-
wierzchni sportowej i nawierzchni łącznika Stałej Hali Sportowej Namiotowej w Kamieńcu Ząbkowic-
kim, ulica Ząbkowicka nr 30, 57-240 Kamieniec Ząbkowicki” 
Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania i montaŜu: 

a) B.02.01.01 – Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
łącznika w gruntach kategorii III. – 10,80 m2 

b) B.02.01.02 – Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni sportowej w gruntach kategorii III. – 658,84 m2 

c) B.02.01.03 – Warstwa odsączająca z piasku łącznik, grubość warstwy po zagęszczeniu 28 cm, za-
gęszczenie ręczne – 8,64 m2 

d) B.02.01.04 – Warstwa odsączająca z piasku pod nawierzchnie sportową, grubość warstwy po za-
gęszczeniu 20 cm, zagęszczenie przy uŜyciu walca statycznego – 639,39 m2 

e) B.02.01.05 – Wykonanie warstwy separacyjnej włókniną syntetyczną – 639,39 m2 
f) B.02.01.06 – Górna warstwa podbudowy z piasku zagęszczonego, grubość warstwy po zagęszcze-

niu 7 cm – 639,39 m2 
g) B.02.01.07 – Podbudowy betonowe pod nawierzchnie sportową z betonu jamistego B15, pielęgna-

cja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm – 639,39 m2 
h) B.02.01.08 – Zbrojenie podbudowy betonowej siatką zbrojeniową Ø 6 mm oczka 50x50 cm – 

648,03 m2 
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i) B.02.01.09 – Podbudowy betonowe pod łącznik z betonu jamistego B15, pielęgnacja podbudowy 
piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 8,64 m2 

 
1.4.    Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi pol-
skimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogólnej Specy-
fikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.4. 

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5. Ponadto powinny być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca musi uzy-
skać przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

 
2.      MATERIAŁY   

2.1.    Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej B.00.00.00 – pkt. 2. 

2.2.     Wymagania szczegółowe 
2.2.1.  Warstwa odsączająca. 

Kruszywo drobne - wymagania i badania. Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 
mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawar-
tość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

− do 0.25 mm  – 14 – 19 % 
− do 0.50 mm – 33 – 48 % 
− do 1.00 mm –   7 – 76 %. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
− zawartość pyłów mineralnych – do l.5 % 
− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 – nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad – 0,1 % 
− zawartość związków siarki  do – 0,2 % 
− zawartość zanieczyszczeń obcych do – 0.25 % 
− zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-

06714/26 
− w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym, obejmującym: 
− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91 /B-06714/15 
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
− oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wgPN-78/B-06714/13 

Zobowiązuje się dostawcę do przekazania dla kaŜdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B-
06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego, dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

2.2.2. Warstwa separacyjna  
Geowłóknina. Przewiduje się zastosowanie geowłókniny polipropylenowej spełniającej następujące mi-
nimalne parametry techniczne: 

− Rr > 7 kN/m w obu kierunkach; 
− wytrzymałość na przebicie wg CBR > 1,0 kN; 
− wydłuŜenie przy zerwaniu wzdłuŜ < 80 %; 
− wydłuŜenie przy zerwaniu wszerz < 40 %; 
− efektywny rozmiar porów O90 < 0,1 1 mm, 
− wodoprzepuszczalność > 0,0025 m/s dla obciąŜenia 2 kPa 

2.2.3.  Górna warstwa podbudowy. 
Kruszywo drobne - wymagania i badania. Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 
mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawar-
tość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

− do 0.25 mm  – 14 – 19 % 
− do 0.50 mm – 33 – 48 % 
− do 1.00 mm –   7 – 76 %. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
Nawierzchni sportowej i nawierzchni łącznika Stałej Hali Sportowej Namiotowej  ul. Ząbkowicka 30 w Kamieńcu Ząbkowickim 

INWESTOR: Powiat Ząbkowicki ul. Sienkiewicza nr 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnoślaskie 

 strona nr 27  

− zawartość pyłów mineralnych – do l.5 % 
− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 – nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad – 0,1 % 
− zawartość związków siarki  do – 0,2 % 
− zawartość zanieczyszczeń obcych do – 0.25 % 
− zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-

06714/26 
− w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym, obejmującym: 
− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91 /B-06714/15 
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
− oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wgPN-78/B-06714/13 

Zobowiązuje się dostawcę do przekazania dla kaŜdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B-
06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego, dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

2.2.4.  Podbudowa betonowa 
Beton jamisty. Jest to beton pozbawiony frakcji drobnych od 0 – 4 mm. Do wykonania warstwy podbu-
dowy naleŜy zastosować beton jamisty o następującej recepturze: 

− cement portlandzki 32,5             – 280 kg/m3 
− popiół lotny                                 –   30 kg/m3 
− Ŝwir o frakcjach 4–8 mm             – 900 kg/m3 
− Ŝwir o frakcjach 8–16 mm           – 700 kg/m3 
− napowietrzacz firmy ADDIMENT LPS-A  – 140 l/m3 

2.2.5. Zbrojenie z siatki.  
Siatka zbrojeniowa, do zbrojenia warstwy podbudowy betonowej stosować siatki o oczkach 50x 50 cm, z 
prętów średnicy Ø 6,00 mm, ze stali StOS. Pręty w siatce powinny być zgrzewane we wszystkich punk-
tach krzyŜowania się. 

 
3.      SPRZĘT   

3.1.     Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 3. 

3.2.     Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi środkami transportowymi do przewozu materiałów po-
trzebnych na wykonanie zakresu prac określonego w SST - B.03.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem tech-
nicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania podbudowy pod nawierzchnie.  

3.2.1. Sprzęt do wykonania profilowanie i zagęszczania podłoŜa. 
Do wykonania robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa naleŜy stosować: 

− równiarki, 
− spycharki uniwersalne, 
− walce statyczne lub wibracyjne, 
− płyty i listwy zagęszczające wibracyjne, 
− sprzęt do robót ręcznych. 

3.2.2. Sprzęt do wykonania podbudowy z kruszyw. 
Do wykonania robót związanych z warstwą odsączającą i warstwą górną podbudowy naleŜy stosować: 

− spycharki uniwersalne, 
− walce statyczne lub wibracyjne, 
− płyty i listwy zagęszczające wibracyjne, 
− sprzęt do robót ręcznych. 

3.2.3. Sprzęt do wykonania podbudowy z betonu jamistego. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzo-
ru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospado-
wych). Do   podawania   mieszanek   naleŜy   stosować   pojemniki   lub   pompy   przystosowane   do po-
dawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować:  

− przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

3.2.4. Sprzęt do wykonania warstwy separacyjnej z geowłókniny. 
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Do wykonania zakresu prac moŜe być uŜyty dowolny sprzęt zarówno ręczny jak i mechaniczny zaakcep-
towany przez Inspektora Nadzoru oraz posiadający atest dopuszczający go do uŜytkowania dla danego 
rodzaju prac oraz spełniający wymogi określone w przepisach bhp dotyczących warunków jego bezpiecz-
nego uŜytkowania 

3.2.5. Sprzęt do wykonania zbrojenia z siatki. 
Do wykonania zakresu prac moŜe być uŜyty dowolny sprzęt zarówno ręczny jak i mechaniczny zaakcep-
towany przez Inspektora Nadzoru oraz posiadający atest dopuszczający go do uŜytkowania dla danego 
rodzaju prac oraz spełniający wymogi określone w przepisach bhp dotyczących warunków jego bezpiecz-
nego uŜytkowania a w szczególności: 

− spawarka elektryczna, 
− palnik acetyleno – tlenowy 
− piła ręczna tarczowa (flex) do matalu 

 
4.      TRANSPORT    

4.1.  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicz-
nej B.00.00.00 – pkt. 4. 

4.2.     Wymagania szczegółowe 
Materiały niezbędne do wykonania zakresu prac określonego w SST - B.03.01.00 w pkt. 1.3. za wyjąt-
kiem masy betonowej moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do uŜytkowania 
i poruszania się po drogach publicznych. 

4.2.1. Transport mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu. Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodo-
wymi (tzw. gruszkami). Ilość „gruszek" naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowa-
nia z uwzględnieniem odległości  dowozu,  czasu twardnienia betonu oraz  koniecznej rezerwy w przy-
padku awarii samochodu. 

4.2.2.  Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 90 min. - przy temperaturze +15° 
C,  70 min. - przy temperaturze + 20° C, oraz  30 min. - przy temperaturze + 30° C 

 
5.      WYKONANIE ROBÓT   

5.1.  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5 i 5. 

5.2.    Zakres robót przewidzianych do wykonania podbudowy pod nawierzchnie: 
a) Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
b) Warstwa odsączająca z piasku, 
c) Wykonanie warstwy separacyjnej włókniną syntetyczną, 
d) Górna warstwa podbudowy z piasku zagęszczonego,  
e) Podbudowy betonowe pod nawierzchnie z betonu jamistego B15, 
f) Zbrojenie podbudowy betonowej siatką zbrojeniową Ø 6 mm oczka 50x50 cm. 

5.3.    Przygotowanie do wykonywania robót podbudowy 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót podbudowy naleŜy sprawdzić stan techniczny wykop, wy-
konać pomiary wysokościowe.  

5.4.    Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzy-
skanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilo-
waniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. JeŜeli powyŜszy warunek nie 
jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do profilowania, Wykonawca 
powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wyma-
ganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1.4.1. B.01.01.00. Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy 
przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia odpowiednie-
go wskaźnika zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12. W przy-
padku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszcze-
nia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
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odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20 % do +10 %. 

5.4.1. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. JeŜeli 
po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez - rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaak-
ceptowany przez InŜyniera. JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoce-
niu, to do układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osu-
szeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli za-
wilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

5.5.    Warstwa odsączająca. 
5.5.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej 
naleŜy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na płycie boiska. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób przeciwdziałający segregacji frakcji i nadmierne-
mu wysychaniu. 

5.5.2. Rozkładanie mieszanki kruszywa. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostatecz-
na grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy 
nie moŜe przekraczać 10 cm po zagęszczeniu. Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w sposób za-
pewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się 
z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z za-
chowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie układania następnej war-
stwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach, 
w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o od-
powiednich właściwościach. 

5.5.3  Zagęszczanie. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczenia 
przez wałowanie. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona małymi 
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie  naleŜy  kontynuować  do   osiągnię-
cia  wartości   określonych  w  punkcie 6 niniejszej SST. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania po-
winna być równa wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481:1998. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10 
% i -20 %. 

5.6.    Warstwa separacyjna. 
W trakcie układania warstwy odsączającej naleŜy zastosować warstwę separacyjną z geowłókniny o gra-
maturze 250 g/m2 i pozostałych parametrach technicznych określonych w punkcie 2.2.2  SST B.03.01.00 
układanej pasami z zakładem min. 10 cm. 

5.7.    Górna warstwa podbudowy. 
5.7.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej 
naleŜy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mie-
szanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 
przeciwdziałający segregacji frakcji i nadmiernemu wysychaniu. 

5.7.2. Rozkładanie mieszanki kruszywa. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostatecz-
na grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy 
nie moŜe przekraczać 10cm po zagęszczeniu. Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w sposób za-
pewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się 
z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z za-
chowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie układania następnej war-
stwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach, 
w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o od-
powiednich właściwościach. 

5.7.3. Zagęszczanie. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczenia 
przez wałowanie. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona małymi 
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walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie  naleŜy  kontynuować  do   osiągnię-
cia  wartości określonych  w  punkcie   6 niniejszej SST. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania po-
winna być równa wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481:1998. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10 
% i -20 %. 

5.8.    Podkład z betonu jamistego.. 
5.8.1. Warunki ogólne. Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić w oparciu o szczegółowy program i 

dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru) obejmującą: 
− wybór składników betonu 
− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
− sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
− sposób transportu mieszanki betonowej 
− kolejność i sposób betonowania 
− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
− sposób pielęgnacji betonu 
− zestawienie koniecznych badań. 

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

− prawidłowość wykonania górnej warstwy podbudowy 
− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 
− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
− Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-

65/B-06251. 
5.8.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej 

a) Dozowanie składników.  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 

− ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
− ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co naj-
mniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co naj-
mniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

b) Mieszanie składników.  
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczal-
nie, jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 

c) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej ła-
twe ich opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stoso-
waniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania be-
tonu naleŜy sprawdzić - zgodność rzędnych z projektem. Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z 
wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest 
większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m), przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową 
naleŜy  układać  bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 

5.8.3.  Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki: 

− belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu, płyt pomo-
stów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

− czas zagęszczania belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 
 
5.8.4. Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z pro-
jektantem. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 

− usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego 
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− zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cemento-
wego o grubości 2 ÷ 3 mm lub zaprawy cementowej l : l o grubości 5 mm. 

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy 
w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 
później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest 
wyŜsza niŜ 20° C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

5.8.5. Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne labo-
ratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami 
GDDP, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabie-
gom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań techno-
logii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i ni-
niejszymi SST, oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabie-
gów technologicznych. Badania powinny obejmować: 

− badanie składników betonu 
− badanie mieszanki betonowej 
− badanie betonu. 

5.8.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5° C, za-
chowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed  
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości  15  MPa powinno być zbadane na próbkach prze-
chowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana płyta. W wyjątkowych przypadkach do-
puszcza się betonowanie w temperaturze do - 5° C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, oraz 
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20o C w chwili układania i zabezpieczenia uformowane-
go elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35° C. Przy przewidywaniu spadku temperatury poni-
Ŝej O °C w okresie twardnienia betonu, naleŜy   wcześniej   podjąć   działania  organizacyjne  pozwalające   
na  odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.8.7. Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i na-
słonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ + 5° C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przynajmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia + 15° C i wyŜszej, 
beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w na-
stępne dni jak wyŜej. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy be-
ton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane wy-
magania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania normyPN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chro-
nione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ści-
skanie co najmniej 15 MPa. ObciąŜanie świeŜo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu 
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

5.8.8. Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kru-
szywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

− pęknięcia są niedopuszczalne, 
− rysy   powierzchniowe   skurczowe   są dopuszczalne, 
− pustki, raki i wykruszyny są niedopuszczalne 

5.8.9. Zbrojenie z siatki stalowej 
Zbrojenie z siatki o oczkach 50x 50 cm, z prętów średnicy Ø 6,00 mm, ze stali Stos, ułoŜyć tak aby po-
szczególne pręty krawędzi przyległych siatek łączyły się ze sobą na zakład co najmniej 10 cm. 

 
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.     Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 6. 

6.2.     Wymagania szczegółowe 
6.2.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
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Wszystkie materiały stosowane do wykonania podbudowy pod nawierzchnie muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w SST. KaŜda 
partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

6.3.    Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa 
Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa), nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 
+10 cm i -5 cm. Równość koryta (profilowanego podłoŜa), Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego 
podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne naleŜy 
mierzyć 4 - metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne koryta i profi-
lowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. Rzędne wysoko-
ściowe, róŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, - 2 cm. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa zgodny z BN-77/8931-12. Jeśli jako kryterium 
dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtór-
nego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02. nie powinna 
być większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 
gruntu podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3.     Warstwa odsączająca. 
6.3.1.  Nośność i zagęszczenie warstw wg obciąŜeń płytowych 

Warstwa kruszywa powinna spełniać następujące wymagania dotyczące nośności mierzonej wtórnym 
modułem odkształcenia wg metody obciąŜeń płytowych,  aparaturą typu VSS zgodnie z normą PN-S-
02205:1998: - S   E2 > 50MPa - dla warstwy odsączającej pod nawierzchnie, 
Zagęszczenie warstwy z kruszywa naleŜy uznać za prawidłowe wtedy, gdy M2/M1 < 2,2. 

6.3.2. Równość warstwy. 
Nierówności mierzone łatą 3-metrową nie powinny przekraczać ±1,5 cm. 

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

6.3.4. Rzędne warstwy. 
RóŜnice między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm do -3cm. 

6.3.5.  Grubość warstwy 
Grubość nie powinna się róŜnić od podanej w projekcie o więcej niŜ ± 1,0 cm dla warstwy odsączającej. 
Sprawdzenie naleŜy wykonywać w dwóch punktach dla dziennej działki roboczej, lub wg wskazań In-
spektora Nadzoru dla pomiarów nośności warstwy. 

6.4.    Warstwa separacyjna. 
Przy odbiorze ułoŜonej warstwy separacyjnej naleŜy sprawdzić szerokość zakładów pomiędzy poszcze-
gólnymi pasami geowłókniny. Muszą one wynosić minimum 10 cm.  

6.5.    Górna warstwa podbudowy. 
6.5.1. Grubość warstwy 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać -1 cm do +1,5 cm. 
6.5.2.  Nośność i zagęszczenie warstw wg obciąŜeń płytowych 

Warstwa kruszywa powinna spełniać następujące wymagania dotyczące nośności mierzonej wtórnym 
modułem odkształcenia wg metody obciąŜeń płytowych,  aparaturą typu VSS zgodnie z normą PN-S-
02205:1998: - S   E2 > 50MPa - dla warstwy odsączającej pod nawierzchnie, 
Zagęszczenie warstwy z kruszywa naleŜy uznać za prawidłowe wtedy, gdy M2/M1 < 2,2. 

6.5.3. Równość warstwy. 
Nierówności mierzone łatą 3-metrową nie powinny przekraczać ±1,5 cm. 

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

6.5.5. Rzędne warstwy. 
RóŜnice między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm do -3cm. 
Sprawdzenie naleŜy wykonywać w dwóch punktach dla danej działki roboczej, lub wg wskazań Inspekto-
ra Nadzoru. 

6.6.    Warstwa podbudowy z betonu jamistego. 
6.6.1. Wytrzymałość na ściskanie. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w podbudowę pod nawierzchnię tartanową naleŜy w 
trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie 
mniejszej niŜ: 

− 1 próbka na 100 zarobów 
− 1 próbka na 50 m3 betonu 
− 6 próbek na partię betonu. 
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Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada po upływie 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. JeŜeli próbki pobrane i badane 
jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzić 
badania próbek wyciętych z podbudowy. JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać 
za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu 
na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora 
Nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. W przypadku 
gdy warunki normy nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu naleŜy zakwalifikować do odpowiednio 
niŜszej klasy (uwzględniając zalecenia wyŜej wymienione). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
badania nieniszczące wytrzymałości betonu według PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. JeŜeli wyniki 
tych badań będą pozytywne, to beton moŜna uznać za odpowiadający wymaganej klasie. Dopuszcza się 
pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym od 
28 dni. Partia betonu moŜe być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli jego wytrzymałość określana na 
próbkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia następujące warunki: 

a) przy liczbie kontrolowanych próbek n mniejszej niŜ 15 
Ri min > C RbG (warunek 2 normy PN-88/B-06250) gdzie: 

Ri min  - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złoŜonej z n próbek 
C,        - współczynnik zaleŜny od liczby próbek n wg zestawienia poniŜej 
RbG     - wytrzymałość gwarantowana 

liczba próbek n od 3 do 4; współczynnik C = l,15; liczba próbek n od 5 do 8; współczynnik C = l, 
l0; liczba próbek n od 9 do 14;    współczynnik C = l,05; 
W przypadku, gdy warunek (2) nie jest spełniony, beton moŜe być uznany za odpowiadający danej 
klasie, jeŜeli: 
Rimin > RbG   (3) oraz R > l,2RbG  (4) gdzie 
R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru 5 normy. 

b) przy liczbie kontrolowanych próbek „n" >15, zamiast warunku nr 2 obowiązuje warunek 
R -1,64s > RbG        (6) w którym 
R - średnia wartość według wzoru (5) normy 
s - odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone ze wzoru nr 7 normy. 
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości „s" według wzoru (7) normy, jest więk-
sze od wartości 0,2R, gdzie R według wzoru (5) normy, zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn 
powodujących zbyt duŜy rozrzut wytrzymałości. 

6.6.2.  Nasiąkliwość betonu. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu, naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej l raz w 
okresie betonowania obiektu, oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 
PN-88/B-06250. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z 
PN-88/B-06250. 

6.6.3. Mrozoodporność betonu. 
Dla określenia mrozoodporności betonu, naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej l raz 
w okresie betonowania obiektu, oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania be-
tonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki nale-
Ŝy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać po upływie 90 dni, zgodnie z normą PN-88/B-
06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody 
przyśpieszonej wg PN-88/B-06250, liczba próbek reprezentujących daną partię betonu moŜe być zmniej-
szona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić po upływie 28 dni. 

6.6.4. Wodoszczelność betonu. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej l raz w okresie betonowania 
obiektu, oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 6 próbek regu-
larnych o grubości nie większej niŜ 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki 
przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN-88/B-06250. Do-
puszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

6.7.    Zbrojenie z siatki stalowej 
Zbrojenie z siatki o oczkach 50x 50 cm, z prętów średnicy Ø 6,00 mm, ze stali Stos, kontrolowane będzie 
ułoŜenie oraz sposób łączenia poszczególnych siatek zbrojenia ich zakłady co najmniej 10 cm. 

 
7.      OBMIAR ROBÓT   

7.1.    Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.001 – pkt. 7. 
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7.2.    Wymagania szczegółowe 
Jednostkami obmiarowymi dla poszczególnych warstw podbudowy są: 

a) Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  – m2 
b) Warstwa odsączająca z piasku       – m2 
c) Wykonanie warstwy separacyjnej włókniną syntetyczną    – m2 
d) Górna warstwa podbudowy z piasku zagęszczonego    – m2  
e) Podbudowy betonowe pod nawierzchnie z betonu jamistego B15   – m3 
f) Zbrojenie podbudowy betonowej siatką zbrojeniową Ø 6 mm oczka 50x50 cm – m2 

 
8.      ODBIÓR ROBÓT  

8.1.    Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podkładowych pod wykonanie podłogi sportowej podano w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 8. 

8.1.    Wymagania szczegółowe 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nad-
zoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i SST oraz inne pisemne stwierdzenia 
Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót ulegających zakryciu. 

8.1.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowa-
nych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do do-
konania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 

8.1.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z SST. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. Wykonawca robót obo-
wiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

− projekty wykonawcze 
− dokumentację powykonawczą, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− protokóły odbioru podłoŜy, 
− protokóły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja zapozna się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzi badania zgodnie wy-
tycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej SST , oraz dokona oceny wizualnej. Z czynności odbioru sporzą-
dza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół zawiera: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania podkładów z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą. 

 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.    Wymagania ogólne  
Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej Specyfi-
kacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będzie dokonane zgodnie z usta-
leniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek ob-
miarowych zgodnie z pkt. 7. 
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10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy 

− PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.Ŝwir i 
mieszanka 

− PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
− PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
− PN-B-1014 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy od-

biorze. 
− PN-B-06250 Beton zwykły. 
− PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
− PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
− PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
− PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne B.00.003 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 

1990 rok. 
− Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania podbudowy 
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montaŜowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 
1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.03.01.00 - odnosi się do wymagań dotyczących wykonania 
obrzeŜy betonowych w ramach zadania: „Wykonanie nawierzchni sportowej i nawierzchni łącznika Stałej 
Hali Sportowej Namiotowej w Kamieńcu Ząbkowickim, ulica Ząbkowicka nr 30, 57-240 Kamieniec Ząb-
kowicki” 
 

1.2.    Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ro-
botach wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Wykonanie obrzeŜy betonowych w ramach zadania: „Wykonanie nawierzchni sportowej i nawierzchni 
łącznika Stałej Hali Sportowej Namiotowej w Kamieńcu Ząbkowickim, ulica Ząbkowicka nr 30, 57-240 
Kamieniec Ząbkowicki” 
Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania i montaŜu: 

1.3.1. obrzeŜy betonowych nawierzchni sportowej  – 108,00 mb 
1.3.1. obrzeŜy betonowych nawierzchni łącznika  –   12,00 mb 
 
1.4.    Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi pol-
skimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogólnej Specy-
fikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.4. 

1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5. 
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2.      MATERIAŁY   
2.1.    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej B.00.00.00 – pkt. 2. 

2.2.     Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 

a) ObrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04, i BN-80/6775-03/01, 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe – klasyfikacja. W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜ-
nia się dwa rodzaje obrzeŜy: 
− obrzeŜe niskie  – On 
− obrzeŜe wysokie – Ow. 

 W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrze-
Ŝa dzieli się na: 
− gatunek 1  – G1, 
− gatunek 2 – G2. 

 Przykład oznaczenia betonowego obrzeŜa chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 
cm gat. 1:  obrzeŜe On – I/6/20/75 BN-80/6775-03/04. 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe – wymagania techniczne 
Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych. Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na ry-
sunku  nr 1, a wymiary podano w tablicy nr 1. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek nr 1. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego 

Tablica nr 1. Wymiary obrzeŜy chodnikowych 

Wymiary obrzeŜy chodnikowych,   (cm) Rodzaj 
obrzeŜa 1 b h r 

On 
75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy betonowych.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze-
Ŝy podano w tablicy nr 2. 

 
Tablica nr 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Dopuszczalna odchyłka obrzeŜy chodnikowych,   (mm) Rodzaj 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy. Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i 
ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i pro-
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ste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny prze-
kraczać wartości podanych w tablicy nr 3. 

 

Tablica nr 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) niedopuszczalne 

ograniczających   pozostałe powierzchnie: 

liczba, max 2 2 

długość, mm, max 20 40 

 
 
 
Szczerby i uszkodze-
nia krawędzi i naroŜy 

głębokość, mm, max 6 10 

 
b) świr lub piasek do wykonania ław pod obrzeŜa, 

świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaga-
niom PN-B-11113. 
− ZałoŜenia ogólne: świr i piasek, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6 z wy-

jątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno 
wchodzić w reakcje chemiczne. 
Kruszywo drobnoziarniste (piasek 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniej-
szym niŜ 0,063 mm nie powinny przekraczać 4% . NaleŜy uŜywać tylko czy-
stego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
Kruszywo grube (Ŝwir 2 - 96 mm): NaleŜy uŜywać Ŝwiru naturalnego, mie-
szania Ŝwiru i łamanego Ŝwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych mate-
riałów, zawierającej nie więcej ni. 15% płaskich bądź wydłuŜonych ziaren 
(długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni. 
0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 

c) Cement , 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniŜej. Nie wolno stosować Ŝadnych mate-
riałów zamiennych. 
− Cement hutniczy - zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
− Cement portlandzki - zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

d) Piasek do zapraw wg PN-B-06711. 
2.2.2. Składowanie 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek 
i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 
cm większa niŜ szerokość obrzeŜa. 

 
3.      SPRZĘT   

3.1.     Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 3. 

3.2.     Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi środkami transportowymi do przewozu materiałów po-
trzebnych na wykonanie zakresu prac określonego w SST - B.03.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem tech-
nicznym i narzędziami potrzebnymi do ułoŜenia obrzeŜy betonowych. Do wykonania zakresu prac moŜe 
być uŜyty dowolny sprzęt zarówno ręczny jak i mechaniczny posiadający atest dopuszczający go do uŜyt-
kowania dla danego rodzaju prac oraz spełniający wymogi określone w przepisach bhp dotyczących wa-
runków jego bezpiecznego uŜytkowania. 
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4.      TRANSPORT    
4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicz-
nej B.00.00.00 – pkt. 4. 

4.2.     Wymagania szczegółowe 
Materiały niezbędne do wykonania zakresu prac określonego w SST - B.03.01.00 w pkt. 1.3. moŜna prze-
wozić dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do uŜytkowania gwarantującymi ich ochronę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Betonowe 
obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

 
5.      WYKONANIE ROBÓT   

5.1.  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5 i 5. 

5.2.     Zakres robót  
Zakres robót związanych z ułoŜeniem obrzeŜy: 

− obrzeŜy betonowych nawierzchni sportowej  – 108,00 mb 
− obrzeŜy betonowych nawierzchni łącznika  –   12,00 mb 

5.3.     Przygotowanie do wykonywania robót związanych z ułoŜeniem obrzeŜy 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy wykonać pomiary wysokościowe w celu ustalenia 
optymalnej grubości układanej ławy cementowo-piaskowej pod obrzeŜa oraz wyznaczenia poziomu ukła-
danych obrzeŜy.  

5.4.    Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od-
powiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ewentualnej konstrukcji 
szalunku. 

5.5.    PodłoŜe lub podsypka (ława) 
 PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze Ŝwiru,  

piasku lub piasku zmieszanego z cementem o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę 
(ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta Ŝwirem, piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem i 
zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.6.  Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 
 Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepusz-

czalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je pia-
skiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć 
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

5.6.1. Betonowe obrzeŜa chodnikowe łącznika - naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze świa-
tłem (odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami doku-
mentacji projektowej. 

5.6.2. Betonowe obrzeŜa chodnikowe nawierzchni sportowej, słuŜące jako obudowa podkładów pod nawierzch-
nie sportową - naleŜy ustawiać odwrotnie na wykonanym podłoŜu (powierzchnia zaokrąglona węŜszej 
części obrzeŜa jako stopka) górna – prosta krawędź obrzeŜa równo z górna warstwą podbudowy betono-
wej pod nawierzchnie sportową. 

 
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.     Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 6. 

6.2.     Wymagania szczegółowe 
6.2.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akcepta-
cji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wy-
maganiami tablicy nr 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie 
kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy nr 1 i 2. Sprawdzenie kątów pro-
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stych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie wła-
ściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3.     Badania w czasie robót 
 W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, 
b) podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru, piasku lub piasku z ce-

mentem - zgodnie z wymaganiami pkt 5.5, 
c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.6, przy dopusz-

czalnych odchyleniach: 
− linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości 

obrzeŜa, 
d) wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 
6.4.    Badania w czasie odbioru robót 

W czasie odbioru robót przeprowadza zostanie ocena spełnienia wszystkich wymagań dotyczących pod-
kładów ułoŜenia obrzeŜy a w szczególności: 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− jakości (wyglądu) ułoŜonych obrzeŜy, 

 
7.      OBMIAR ROBÓT   

7.1.    Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 7. 

7.2.    Wymagania szczegółowe 
 Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
 

8.      ODBIÓR ROBÓT  
8.1.    Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podkładowych pod wykonanie podłogi sportowej podano w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 8. 

8.1.    Wymagania szczegółowe 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z ułoŜeniem obrzeŜy elementem ulegającym zakryciu jest koryto, podsypka 
(ława). Odbiór tych elementów musi być dokonany przed rozpoczęciem robót montaŜowych obrzeŜy. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 

8.1.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowa-
nych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do do-
konania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 

8.1.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z SST. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. Wykonawca robót obo-
wiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

− projekty wykonawcze 
− dokumentację powykonawczą, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− protokóły odbioru koryta i podsypki (ławy), 
− protokóły odbiorów częściowych, 
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− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja zapozna się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzi badania zgodnie wy-
tycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej SST, oraz dokona oceny wizualnej. Z czynności odbioru sporzą-
dza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół zawiera: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania podkładów z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą. 

 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.    Wymagania ogólne  
Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej Specyfi-
kacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
9.2.1.  Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− wykonanie ławy z betonu, 
− ustawienie obrzeŜa, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy 
− PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane 
− PN-B-06250  Beton zwykły 
− PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
− PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
− PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mie-

szanka 
− PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
− PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
− BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

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

i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne B.00.003 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 

1990 rok. 
− Przepisy bhp przy robotach dotyczących montaŜu obrzeŜy i krawęŜników. 
− Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów; 
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montaŜowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 
1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.04.01.00 – odnosi się do wymagań dotyczących wykonania na-
wierzchni sportowej w ramach zadania: „Wykonanie nawierzchni sportowej i nawierzchni łącznika Stałej 
Hali Sportowej Namiotowej w Kamieńcu Ząbkowickim, ulica Ząbkowicka nr 30, 57-240 Kamieniec Ząb-
kowicki” 

 
1.2.    Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ro-
botach wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej (tartanowa) TETRAPUR ENZ odmiana II lub równorzędna w 
ramach zadania: „Wykonanie nawierzchni sportowej i nawierzchni łącznika Stałej Hali Sportowej Namio-
towej w Kamieńcu Ząbkowickim, ulica Ząbkowicka nr 30, 57-240 Kamieniec Ząbkowicki” 
Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania i montaŜu: 

− Nawierzchni poliuretanowej TETRAPUR ENZ odmiana II lub równorzędna  - 648,00 m2 
 
1.4.    Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi pol-
skimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogólnej Specy-
fikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.4. a ponadto:  

− Tartan - zewnętrzna nawierzchnia sportowa na bazie Ŝywic poliuretanowych. 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5. Ponadto powinny być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca musi uzy-
skać przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
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2.      MATERIAŁY   

2.1.    Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej B.00.00.00 – pkt. 2. 

2.2.     Wymagania szczegółowe 
Tartan - TETRAPUR ENZ odmiana II - wersja P. 
Jest to elastyczna nawierzchnia sportowa, składająca się z następujących kompozycji: 

a) TETRAPUR 25 
Tetrapur 25 - to jednoskładnikowy, rozcieńczony środek gruntująco - impregnujące na bazie Ŝywi-
cy poliuretanowej. Ze względu na niską lepkość penetruje podłoŜe na kilka milimetrów w głąb. Po 
związaniu wzmacnia i zwiększa odporność podłoŜa; usztywnia i wiąŜe pylące oraz piaskujące po-
wierzchnie posadzkowe (betonowe i jastrychowe). Dopuszczalne jest stosowanie środka impregnu-
jąco - gruntującego TETRAPUR 25 na powierzchniach asfaltobetonowych..  

 
 właściwości:   

 Gęstość (20°C) 0,90 ± 0,01 g/cm3 

 Lepkość (20°C) 20 ± 5 mPas  
 

b) TETRAPUR 154 
Tetrapur 154 - jest wysokowartościowym, jedno komponentowym system bezrozpuszczalnikowym 
na bazie Ŝywicy poliuretanowej MDI. TETRAPUR 154 jest przeźroczystą cieczą o jasnoŜółtej 
barwie, który polimeryzuje pod wpływem wilgoci z powietrza. Przeznaczony do wykonywania ela-
stycznych wykładzin z granulatu gumowego. Typowy zakres zastosowań to bieŜnie, place gier i 
zabaw, korty tenisowe. 

 
 właściwości:   

 Gęstość (20°C) 1,08 ± 0,01 g/cm3 

 Lepkość (23°C) 2500 - 3500 mPas 

 NCO % 10,0 ± 0,3  
 

c) TETRAPUR 135 
Tetrapur 135 - jest dwuskładnikowym, pigmentowanym środkiem wiąŜącym na bazie Ŝywic poli-
uretanowych. Kompozycja TETRAPUR 135 przeznaczona jest do wykonywania warstwy na-
wierzchniowej metodą natrysku. Utwardzanie następuje poprzez wchłanianie wilgoci z powietrza. 
Strukturalne powłoki natryskowe w połączeniu z granulatem gumowym tworzą wysokoelastyczne, 
wodoprzepuszczalne i wytrzymałe nawierzchnie z tworzyw sztucznych na obiektach sportowych  
( bieŜnie, boiska ). 

 
 właściwości:   

 Gęstość (23°C), g/cm3 składnik A 1,17 

  składnik B 1,08 

  mieszanina 1,09 

 Lepkość (23°C). mPas składnik A 500 ± 100 

  składnik B 3500 ± 500 

  mieszanina 1200 ± 500 

 NCO % składnik A 0,0 

  składnik B 10,0 ± 0,5  
 

d) granulat SBR (1-nt mm) i EPDM (0,5 -1,5 mm) – mieszanina granulatów gumowych 
 
Nawierzchnie posiadają atest Instytutu Techniki Budowlanej - Aprobata Techniczna nr AT-15-6042/2003 
oraz Certyfikat Instytutu Sportu P/61/03, i spełniają wymogi normy PN-EN 1177. Szczegółowe właści-
wości surowców stosowanych do wytwarzania kompozycji i wyrobów wchodzących w skład nawierzchni 
TETRAPUR ENZ muszą być określone w systemie zapewnienia jakości producenta. 
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Podstawowe właściwości techniczno-uŜytkowe wymagane dla nawierzchni sportowej TETRAPUR ENZ 
 

Lp. WŁA ŚCIWO ŚCI WYMAGANIA 
1. Wytrzymałość na rozciąganie, MPa ≥ 1,5 
2. WydłuŜanie względne, %  ≥ 120 
3. Wytrzymałość na rozdzieranie, N ≥ 35 

4. 
Skurcz liniowy, %  
przy grubości warstwy  

≤ 0,1  
12 mm 

5. Twardość, jednostki Sh "A" ≥ 60 
6. Ścieralność, mm  ≤ 0,10 

7. 
Współczynnik tarcia kinetycznego (śliskość) 
a) na sucho 
b) po zawilgoceniu  

≥ 0,40 
≥ 0,25 

8. Odporność na uderzenie - powierzchnia odcisku kulki, mm 2 < 530 

9. 

Przyczepność, MPa: 
- do podkładu betonowego 
- do podkładu asfaltobetonowego 
- do podkładu gumowo-kwarcowego (warstwy stabilizującej) 

≥ 0,3  
≥ 0,3  
≥ 0,3 

10. 
Mrozoodporność: 
- zmiana masy (zwiększenie lub zmniejszenie), % 
- wygląd nawierzchni po badaniu  

≤ 1,0 
bez zmian 

11. 
Odporność na działanie cykli hydrotermicznych: 
- zmiana masy (zwiększenie lub zmniejszenie), % 
- wygląd nawierzchni po badaniu  

≤ 1,5 
bez zmian 

12. 
Odporność na sztuczne starzenie: 
- kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej, stopień 
- charakter zmiany  

≥ 4  
nie występuje zmiana 

barwy 
13. Nasiąkliwość wodą, %  ≤ 2,0 
14. Zmiana wymiarów po działaniu temperatury +60 st. C, %  ≤ 0,1 

 
3.      SPRZĘT   

3.1.     Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 3. 

3.2.     Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi środkami transportowymi do przewozu materiałów po-
trzebnych na wykonanie zakresu prac określonego w SST - B.04.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem tech-
nicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania nawierzchni sportowej.  

3.2.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni tartanowej. 
Jest to specjalistyczny sprzęt, którym musi dysponować wykonawca nawierzchni. Rodzaj stosowanego 
sprzętu zaleŜy od technologii i zastosowanych materiałów. Zastosowany sprzęt musi gwarantować wyso-
ką jakość ułoŜonej nawierzchni. 

 
4.      TRANSPORT    

4.1.  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicz-
nej B.00.00.00 – pkt. 4. 

4.2.     Wymagania szczegółowe 
Materiały niezbędne do wykonania zakresu prac określonego w SST - B.04.01.00 w pkt. 1.3. moŜna 
przewozić dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do uŜytkowania i poruszania się po drogach 
publicznych. 

 
5.      WYKONANIE ROBÓT   

5.1.  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5 i 5. 

5.2.    Wymagania szczegółowe 
5.2.1. Wykonanie nawierzchni tartanowej. 
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a) Warstwa gruntująca - na przygotowane, suche podłoŜe z betonu jamistego nanosi się warstwę środka 
gruntującego TETRAPUR 25. Orientacyjne zuŜycie środka - 0,30 do 0,5 l/m2. 

b) Warstwa podkładowa - granulat gumowy SBR (1 - 4 mm) z kompozycją TETRAPUR 154 (100 czę-
ści wagowych granulatu i 15 do 20 części wagowych kompozycji) miesza się mechanicznie 
i nanosi na zagruntowane podłoŜe. 

c) Warstwa wierzchnia uŜytkowa - warstwę wierzchnią wykonuje się poprzez nałoŜenie natryskiem na 
warstwę podkładową dwóch warstw mieszanki kompozycji TETRAPUR 135 i granulatu EPDM (0,5 
do 1,5 mm). Skład mieszanki to 40 części wagowych granulatu i 60 części wagowych kompozycji 
TETRAPUR 135. Orientacyjne zuŜycie mieszanki to 1,8 do 2,0 kg/m2. 

 
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.     Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 6. 

6.2.     Wymagania szczegółowe 
6.2.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania nawierzchni sportwoej muszą spełniać wymagania odpo-
wiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w SST. KaŜda partia 
materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

 
7.      OBMIAR ROBÓT   

7.1.    Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.001 – pkt. 7. 

7.2.    Wymagania szczegółowe 
Jednostkami obmiarowymi dla nawierzchni sportowej jest    – m2 

 
8.      ODBIÓR ROBÓT  

8.1.    Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podkładowych pod wykonanie podłogi sportowej podano w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 8. 

8.1.    Wymagania szczegółowe 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nad-
zoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i SST oraz inne pisemne stwierdzenia 
Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót ulegających zakryciu. 

8.1.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowa-
nych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do do-
konania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 

8.1.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z SST. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. Wykonawca robót obo-
wiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

− projekty wykonawcze 
− dokumentację powykonawczą, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− protokóły odbioru podłoŜy, 
− protokóły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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W toku odbioru komisja zapozna się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzi badania zgodnie wy-
tycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej SST , oraz dokona oceny wizualnej. Z czynności odbioru sporzą-
dza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół zawiera: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania podkładów z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą. 

 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.    Wymagania ogólne  
Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej Specyfi-
kacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będzie dokonane zgodnie z usta-
leniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek ob-
miarowych zgodnie z pkt. 7. 

 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy 
− PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wymagania bezpieczeń-

stwa i metody badań 
− PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bez-

pieczeństwa i metody badań  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne B.00.003 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 

1990 rok. 
− Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania nawierzchni 
− Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-6042/2003 - Zestawy wyrobów do wykonywania na-

wierzchni sportowej TETRAPUR ENZ 
− Certyfikat Instytutu Sportu P/61/03, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
Nawierzchni sportowej i nawierzchni łącznika Stałej Hali Sportowej Namiotowej  ul. Ząbkowicka 30 w Kamieńcu Ząbkowickim 

INWESTOR: Powiat Ząbkowicki ul. Sienkiewicza nr 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnoślaskie 

 strona nr 49  

 
                   
 
 

 
 

            

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

NAWIERZCHNIA Ł ĄCZNIKA Z PŁYTEK GRES  
 

 
 

Kod CPV 45430000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 05.01.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
Nawierzchni sportowej i nawierzchni łącznika Stałej Hali Sportowej Namiotowej  ul. Ząbkowicka 30 w Kamieńcu Ząbkowickim 

INWESTOR: Powiat Ząbkowicki ul. Sienkiewicza nr 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnoślaskie 

 strona nr 50  

 
 
 

SPIS TREŚCI 
1.      WSTĘP          strona – 50 

1.1. Przedmiot ST         strona – 50 
1.2. Zakres stosowania ST        strona – 50  
1.3. Zakres robót objętych ST       strona – 50  
1.4. Określenia podstawowe       strona – 50  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót      strona – 50  
 

2.      MATERIAŁY         strona – 51 
3.      SPRZĘT          strona – 52 
4.      TRANSPORT          strona – 52 
5.      WYKONANIE ROBÓT        strona – 52 
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT       strona – 53 
7.      OBMIAR ROBÓT        strona – 55 
8.      ODBIÓR ROBÓT       strona – 55 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI      strona – 56 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE      strona – 56 

 
NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montaŜowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 
1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.05.01.00 – odnosi się do wymagań dotyczących wykonania na-
wierzchni łącznika z płytek gres w ramach zadania: „Wykonanie nawierzchni sportowej i nawierzchni 
łącznika Stałej Hali Sportowej Namiotowej w Kamieńcu Ząbkowickim, ulica Ząbkowicka nr 30, 57-240 
Kamieniec Ząbkowicki” 

 
1.2.    Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ro-
botach wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Wykonanie nawierzchni łącznika z płytek gres w ramach zadania: „Wykonanie nawierzchni sportowej i 
nawierzchni łącznika Stałej Hali Sportowej Namiotowej w Kamieńcu Ząbkowickim, ulica Ząbkowicka nr 
30, 57-240 Kamieniec Ząbkowicki” 
Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania i montaŜu: 

− nawierzchni łącznika z płytek gres – 9,60 m2 
 
1.4.    Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi pol-
skimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogólnej Specy-
fikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.4. 

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5. Ponadto powinny być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca musi uzy-
skać przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
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2.      MATERIAŁY   

2.1.    Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej B.00.00.00 – pkt. 2.  

2.1.1. Ponadto wszystkie zastosowane materiały do wykonania nawierzchni łącznika posiadać:  
− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm pol-

skich, 
− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

2.2.     Wymagania szczegółowe 
2.2.1.  Płytki Gres. 

Płytki Gres mają wszechstronne zastosowanie, nadają się do wykładania posadzek, ścian i elewacji bu-
dynków. Odznaczają się całkowitą "szczelnością" - nie chłoną wilgoci, mają duŜą wytrzymałość mecha-
niczną na zginanie i śladową ścieralność, są odporne na zarysowania. Cechą charakterystyczną jest mro-
zoodporność oraz brak reakcji na działanie agresywnych czynników chemicznych. Wymiary 300 x 300 x 
8,5 oraz 200 x 200 x 14 kwalifikują je do wykładania powierzchni, szczególnie w miejscach o intensyw-
nym natęŜeniu ruchu pieszego. Odpowiedni współczynnik przewodności cieplnej płytek umoŜliwia zasto-
sowanie ich w pomieszczeniach wyposaŜonych w system ogrzewania podłogowego. Płytki produkowane 
są w duŜej gamie kolorystycznej; posiadają róŜnorodne wykończenie powierzchni:  

− płytki antypoślizgowe - reliefy, stosowane są w takich miejscach jak baseny, łaźnie, podjazdy na 
zewnątrz budynków, 

− płytki stopnicowe na schody i skałopodobne, zalecane na elewacje,  
− płytki imitujące kamień oraz bruk, 
− płytki polerowane mające zastosowanie w pomieszczeniach reprezentacyjnych.  

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
− PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E 

≤ 3 %. Grupa B I. 
− PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 % < E 

≤ 6 %. Grupa B IIa. 
− PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6 % < E 

≤ 10 %. Grupa B IIb. 
− PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10 

%. Grupa B III. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to 
płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i 
twardość. 

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowied-
nich aprobat technicznych lub norm. 

2.2.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

− listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
− środki ochrony płytek i spoin, 
− środki do usuwania zanieczyszczeń, 
− środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 

2.2.5. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować naleŜy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” 
Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna. 
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3.      SPRZĘT   
3.1.     Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 3. 

3.2.     Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi środkami transportowymi do przewozu materiałów po-
trzebnych na wykonanie zakresu prac określonego w SST - B.04.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem tech-
nicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania nawierzchni łacznika  

3.2.1.  Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować: 

− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
− pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowa-

dzania 
− kompozycji klejących, 
− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
− poziomnice, 
− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kom-

pozycji klejących, 
− pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
− gąbki do mycia i czyszczenia, 
− wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 

 
4.      TRANSPORT    

4.1.  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicz-
nej B.00.00.00 – pkt. 4. 

4.2.     Wymagania szczegółowe 
Materiały niezbędne do wykonania zakresu prac określonego w SST - B.05.01.00 w pkt. 1.3. moŜna 
przewozić dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do uŜytkowania i poruszania się po drogach 
publicznych. Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 
przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi 
być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 
5.      WYKONANIE ROBÓT   

5.1.  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5 i 5. 

5.2.    Zakres robót przewidzianych do wykonania nawierzchni łącznika: 
− nawierzchni łącznika z płytek gres – 9,60 m2 

5.3.    Przygotowanie do wykonywania robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót nawierzchniowych naleŜy sprawdzić stan techniczny pod-
kładu betonowego. Roboty wykładzinowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜ-
szych niŜ +5o C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

 5.4.   Wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość 
spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykła-
dzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości pły-
tek. Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych wykła-
dzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układa-
nie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej 
linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zę-
batą krawędzią ustawioną pod kątem około 50o. Kompozycja klejąca powinna być nałoŜona równomier-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
Nawierzchni sportowej i nawierzchni łącznika Stałej Hali Sportowej Namiotowej  ul. Ząbkowicka 30 w Kamieńcu Ząbkowickim 

INWESTOR: Powiat Ząbkowicki ul. Sienkiewicza nr 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnoślaskie 

 strona nr 53  

nie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65 % powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów 
pacy w zaleŜności od wielkości płytek: 

− 50 x 50 mm   – 3 mm 
− 100 x 100 mm  – 4 mm 
− 150 x 150 mm  – 6 mm 
− 200 x 200 mm  – 6 mm 
− 250 x 250 mm  – 8 mm 
− 300 x 300 mm  – 10 mm 
− 400 x 400 mm  – 12 mm. 

Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wy-
konanie wykładziny w ciągu około 10 -15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju 
i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6 - 8 mm. Po nałoŜeniu kompo-
zycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. Nakładając pierwszą płyt-
kę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć dla uzyska-
nia przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami 
odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji klejowej po dociśnięciu 
płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przy-
padku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płyt-
ki. MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przykleja-
nych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. Zaleca 
się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

− do 100 mm   – około 2 mm 
− od 100 do 200 mm  – około 3 mm 
− od 200 do 600 mm  – około 4 mm 
− powyŜej 600 mm  – około 5 - 20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna 
teŜ usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe. Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna okre-
ślać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek moŜna przystąpić 
nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez pro-
ducenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe 
przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadza-
jąc zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę nale-
Ŝy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się po-
przez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lek-
kie zwilŜanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment 
spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki ze-
wnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Im-
pregnowane mogą być takŜe płytki. 

 
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.     Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 6. 

6.2.     Wymagania szczegółowe 
6.2.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać materia-
ły, które będą wykorzystane do wykonania robót. Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak 
równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. KaŜda partia materiałów dostar-
czona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności 
technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpo-
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średnio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 

− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, wy-
stępowania 

− ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
− sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2 - metrową łatę, 
− sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2- metrowej łaty i poziom-

nicy; pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1mm 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.2.2.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z dokumentacją pro-
jektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na pra-
widłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywa-
nych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

6.2.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczą-
cych wykonanych wykładzin a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumen-
tacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpie-
niem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłoŜy 
powinien obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy spraw-
dzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2.m przy-
kładanej w róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną po-
wierzchnia naleŜy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na ca-
łej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych) dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością 
do 1 mm, 

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
płytek z podkładem, 

− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z do-
kładnością do 0,5 mm 

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 
lub grubość określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawi-
cieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin  
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin dla których róŜnorodność barw jest zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczep-
ność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długo-

ści 2 m) nie powinno być większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej długo-
ści lub szerokości posadzki, 

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
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− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 
m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 
mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

 
7.      OBMIAR ROBÓT   

7.1.    Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.001 – pkt. 7. 

7.2.    Wymagania szczegółowe 
Powierzchnie wykładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w 
świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, 
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieŜność pomiędzy dokumenta-
cją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 

 
8.      ODBIÓR ROBÓT  

8.1.    Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podkładowych pod wykonanie podłogi sportowej podano w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 8. 

8.1.    Wymagania szczegółowe 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nad-
zoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i SST oraz inne pisemne stwierdzenia 
Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót ulegających zakryciu. 

8.1.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowa-
nych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do do-
konania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 

8.1.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z SST. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. Wykonawca robót obo-
wiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

− projekty wykonawcze 
− dokumentację powykonawczą, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− protokóły odbioru podłoŜy, 
− protokóły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja zapozna się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzi badania zgodnie wy-
tycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej SST , oraz dokona oceny wizualnej. Z czynności odbioru sporzą-
dza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół zawiera: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania podkładów z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą. 
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9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.    Wymagania ogólne  

Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej Specyfi-
kacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będzie dokonane zgodnie z usta-
leniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek ob-
miarowych zgodnie z pkt. 7. 

 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy 
− PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
− PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwo-

ści i znakowanie. 
− PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10 %. 

Grupa B III. 
− PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E < 

3 %. Grupa B I. 
− PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 % < E < 

6 %. Grupa B II a. 
− PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6 % < E < 

10 %.Grupa B II b. 
− PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E < 3 %. Gru-

pa A I. 
− PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3 % < E < 6 %. 

Grupa A II a. Cz. 1. 
− PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3 % < E < 6 %. 

Grupa A II a. Cz. 2 
− PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6 % < E < 10 %. 

Grupa A II b. Cz. 1. 
− PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6 % < E < 10 %. 

Grupa A II b. Cz. 2. 
− PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E > 10 %. Grupa A III. 
− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
− PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
− PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowato-

ści otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
− PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 

łamiącej. 
− PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 

pomiaru współczynnika odbicia. 
− PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 

płytek nieszkliwionych. 
− PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie po-

wierzchni płytek szkliwionych.. 
− PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
− PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
− PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
− PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia wło-

skowate płytek szkliwionych. 
− PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
− PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
− PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
− PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
− PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych róŜnic barw. 
− PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
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− PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
− PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cemento-

wych i zapraw do spoinowania. 
− PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
− PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 

zapraw na bazie Ŝywic reaktywnych. 
− PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ściera-

nie. 
− PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie. 
− PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
− PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wod-

nej. 
− PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
− Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
−  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne B.00.003 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 

1990 rok. 
− Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania wykładzin 
− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny cera-

miczne, wydanie ITB – 2004 rok. 
− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 
− Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. 

 
 


