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SST 1 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 
ROBOTY ZIEMNE 
 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy dla 
zadania: „Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową wiaty rekreacyjnej.                     
Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym w Pakosławicach”. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym 
kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- Wykopy. 
- Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
- Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
- Podkład żwirowo-piaskowy pod fundamenty. 
- Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
- Zasypki. 
- Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe i piaski 
zagęszczalne. Wymagania dotyczące pospółek: 



uziarnienie do 50 mm, 
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
zawartość cząstek organicznych do 2%. 

Zasypki za mury oporowe: 
max. średnica ziaren d<120 mm, 
wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
zawartość części organicznych I<2%, 
odporność na rozpad <5%. 

Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych powinien posiadać następujące 
właściwości: 

max. średnica ziaren d<120mm, 
wskaźnik różnoziarnistości U>3, 
granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – 
W<40%, 
zawartość części organicznych I<2%, 
pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 
możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
odporność na rozpad <10%. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu 
należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. 
W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W 
trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.2.   Zabezpieczenie skarp wykopów 

b) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 
stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 
1:1,25 
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

c) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być 
stosowane następujące zabezpieczenia: 

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości  



równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna 
od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 
opadowych 
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody 
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 
stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
niekorzystnych czynników. 

5.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

            Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

d) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu. 

e) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym 
poziomem  

f) posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentu. 

g) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego 
poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy 
porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

     5.5. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

5.5.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw 
filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

5.5.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

- Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w 
wykopie. 

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych. 

- Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, 
równomiernie warstwami grubości 25 cm. 

- Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 
całej powierzchni rzutu obiektu. 

- Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie 
mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.5.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

- Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 
posadzki. 

- Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 

- Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą. 

- Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 
całej powierzchni rzutu obiektu. 



- Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według 
próby normalnej Proctora. 

5.6. Zasypki 

5.6.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

h) Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

5.6.2. Warunki wykonania zasypki 

- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót. 

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 

- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o 
grubości: 

i) 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

j) 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi 
(żabami) lub ciężkimi tarczami. 

k) 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 
niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

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

6.  Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 5 

(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z 
normami wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinny obejmować: 

zgodność wykonania robót z dokumentacją 
prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
przygotowanie terenu 
rodzaj i stan gruntu w podłożu 
wymiary wykopów 
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 
Sprawdzeniu podlega: 

przygotowanie podłoża 
materiał użyty na podkład 
grubość i równomierność warstw podkładu 
sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 



stan wykopu przed zasypaniem 
materiały do zasypki 
grubość i równomierność warstw zasypki 
sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– wykopy – [m3] 
– podkłady i nasypy – [m3] 
– zasypki – [m3] 
– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Wykopy płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu 

odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 
odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas 
ziemnych, 
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek 
szczelnych. 

Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 

dostarczenie materiału 
uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 

dostarczenie materiałów 
 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 

załadowanie gruntu na środki transportu 
przewóz na wskazaną odległość 
wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. 
Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 



SST 2 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ZBROJENIE BETONU 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania: 
 „Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową wiaty rekreacyjnej. 
Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym w Pakosławicach”. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-
III. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze 
wymagania podano w tabeli poniżej. 
 

Gatunek  
stali 

Średnica  
pręta 

Granica  
plastycz-
ności 

Wytrzymałość  
na 
rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – 
średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-
32355 

     

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna 



wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
(3)  Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy  
i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy 
usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny  
i chropowatości są dopuszczalne: 

jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i 
prętów gładkich, 
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych  
o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych 
średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu,  
w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten 
powinien zawierać: 

znak wytwórcy, 
średnicę nominalną, 
gatunek stali, 
numer wyrobu lub partii, 
znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach 
metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 
następujący: 

na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 
tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny 
się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach 
państwowych, 
pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii 
prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach 
lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy 
przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 
oględzin zewnętrznych, 
stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
 



3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 
uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
b) Czystość powierzchni zbrojenia. 

- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić 
z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną 
należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. 
- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie 
powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich 
korozji. 

c) Przygotowanie zbrojenia. 
- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. 
- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-
B-03264:2002 
- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami. 

d) Montaż zbrojenia. 
- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
- Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 
bezpośrednio w deskowaniu. 
- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. 
- Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według 
rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 
- Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości 
równej grubości otulenia. 

6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 



7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego 
zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich 
ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania 
ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy – wg SST G.00 

8.3. Odbiór zbrojenia 
- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być 
dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 
- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 
roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, 
zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości 
dobrego otulenia prętów betonem. 

9.  Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje 
dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, 
łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, 
zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z 
odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10.  Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. Projektowanie.  
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SST 3 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
BETON 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót dla zadania: „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. 
Wyszyńskiego w Głuchołazach”. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych 
objętych kontraktem. 
B.03.01.00 Betony konstrukcyjne. 
B.03.02.00 Podbetony. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego,  
tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących 
markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem 
Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 
następującym składem: 

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawartość alkaliów do 0,6% 
–  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 
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0,9% 
–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
c)  Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, 
co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody 
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 
urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę 
odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
- Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy 
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione 
wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z 
wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 
- Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca 
się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i 
PN-EN 196-6:1997 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 
i PN-EN 196-6:1997 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w 
palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie 
może być użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 
- Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

- dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
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zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
- dla cementu luzem: 

– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu 
luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 
pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 

- Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio 
pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i 
zanieczyszczeniem. 
- Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach 
otwartych, 
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. 

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

(2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom 
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż 
klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej 
płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości 
zawartości frakcji 0–2 mm. 
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2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy tunelu. 
– B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu. 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
– nasiąkliwość nie większa jak 4% 
– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek 
wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
– B-25 dla wykonania osłony izolacji 
– B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek 
– B-10 dla podbetonów i podkładów 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 

– pospółka kruszona 0/40, 
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność 
optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4.  Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(1) Środki do transportu betonu 

- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami). 
- Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 
- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-
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EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
- Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) 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. 
- Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 
- Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
- Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy 
niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o 
konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne 
wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie 
zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 
wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem 
rynny, 
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm 
zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
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- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na 
minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora. 
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 
głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 
miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, 
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle 
wynosi 0,35–0,7 m. 
- Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 

- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być 
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo 
też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub 
po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia 
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zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 
- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 
- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
- Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

- Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
+5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –
5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 
betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
- Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony 
przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa. 
- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia 
betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na 
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
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- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy 
na dobę). 
- Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, 
gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a 
także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 
powierzchni. 
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy 
PN-EN 1008:2004. 
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 
- Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co 
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 
24 godzinach od zabetonowania. 
- Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą 
PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
- pęknięcia są niedopuszczalne, 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie 
zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której 
występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje 
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i 
wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to 
po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych 
i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
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- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów, 
- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i 
lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 
względem nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
B.03.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.03.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających wg zasad podanych powyżej. 
W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.03.01.00: 

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podłoża 
– wykonanie deskowania z rusztowaniem 
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 
projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni 
– pielęgnację betonu 
– rozbiórką deskowania i rusztowań 
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 
granice obiektu. 

B.03.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
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10.  Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie 
wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów 
wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia 
zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. 
Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek. 
PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, 
żelbetowych. 
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SST 4 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

PREFABRYKATY 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i 
montażu prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji kontraktu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót dla zadania: 
 „Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową wiaty rekreacyjnej.                     
Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym w Pakosławicach”. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu montaż prefabrykatów żelbetowych. 

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

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale 
oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości 
(atest). 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport – w opisie materiałów p. 2 

5.  Wykonanie robót 
Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i 
SST B.03.00.00 Roboty betoniarskie. 

5.2. Montaż elementów prefabrykowanych  zgodnie z wymaganiami jak dla robót 
murowych  

6.  Kontrola jakości 
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych 
w punkcie 2.0. 
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7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: m2, szt. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór końcowy 

8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9.  Podstawa płatności 
B.04.01.00 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu . 
Cena obejmuje: 

– dostarczenie i montaż kompletnych prefabrykatów z osadzonymi i 
zabezpieczonymi antykorozyjnie markami stalowymi i śrubami. 

 
 

10.  Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe  
i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

                                PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe.  
                                Wymagania techniczne. 
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SST 5 
KONSTRUKCJE  DREWNIANE 
1. WSTĘP 
1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
konstrukcji drewnianej wiaty. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania:  
„Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową wiaty rekreacyjnej.                     
Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym w Pakosławicach”. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty tj. słupów, podciągów, rygli, płatwi, krokwi, 
deskowania. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową,specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
2.1.1.Drewno klasy C30 w stanie powietrzno – suchym o wilgotności 15-19% 
2.1.2. Łączniki – gwoździe, łączniki metalowe kształtowe powinny odpowiadać 
wymaganiom norm 
2.1.3. Preparaty zabezpieczające przed korozja biologiczna i ogniem winny być stosowane 
zgodnie z instrukcja producenta. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Konstrukcja szkieletowa drewniana, wymagania 

impregnacja elementów drewnia nych 
odwi ązanie elementów składowych konstrukcji 
zaimpregnowanie miejsc obrabianych  
zamontowanie konstrukcji szkieletowej z gotowych elementów za pomoc ą złączy 

ciesielskich, łączników ciesielskich, gwoździ i śrub. 
5.2. Deskowanie połaci dachowej. 

D eskowanie połaci wykonać z płyt OSB3 ( wodoodporne płyty ) gr. 14 mm mocowanych 
do konstrukcji za pomocą wkrętów 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

sprawdzi ć zgodność klasy drewna 
sprawdzi ć właściwości stosowanego środka do impregnacji drewna 
dokona ć oględzin, dokładności wykonania połączeń ciesielskich 
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dokona ć kontroli wilgotności drewna 
dokona ć kontroli dokładności wykonania deskowania 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest dla konstrukcji szkieletowej drewnianej – m3, deskowania 
– m2. 
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru sprawdzonego przez inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Polega na dokładnym sprawdzeniu wykonanej konstrukcji szkieletowej ze szczególnym 
uwzględnieniem prawidłowości połączeń elementów drewnianych, sprawdzeniu jakości 
użytych materiałów oraz zastosowanej impregnacji. 
Podstawę do dokonania odbiorów stanowią następujące dokumenty: 

ilo ści wykonanych robót 
dokumentacja kosztorysowa  
projekt budowlany.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustalona ilość m2 lub m3 wykonanych robót wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

przygotowanie  
wykonanie robót  
uporz ądkowanie stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Norma PN-82/D-94021 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
Atesty Higieniczne PZH na środki impregnujące 
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SST 6 
POKRYCIE DACHU  
1. WSTĘP 
1.4. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
pokrycia dachu gontami bitumicznymi. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: : 

 „Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową wiaty rekreacyjnej.                     
Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym w Pakosławicach”. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokrycia dachu gontami bitumicznymi. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową,specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

gonty bitumiczne  
papa  
p łyta OSB3 
blacha stalowa ocynkowana  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Pokrycie gontami bitumicznymi , wymagania 
Pokrycie dachu wiaty z gontów bitumicznych gr. 5 mm ułożonych na warstwie papy, 
warstwa nośna płyta OSB3 grubości 14 mm. Obróbki blacharskie dachu z blachy stalowej 
ocynkowanej powlekanej grubości 0,55 mm. 
Mocowanie oraz łączenia systemowe. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

sprawdzi ć ułożenia gontów bitumicznych 
sprawdzi ć jakości stosowanych materiałów 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest dla pokrycia dachu – m2. Ilość robót określa się na 
podstawie obmiaru sprawdzonego 
przez inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót winien obejmować sprawdzenie: 

wykonanych elementów pokrycia  
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jako ści użytych materiałów. 
Podstawę do dokonania odbiorów stanowią następujące dokumenty: 

dokumentacja kosztorysowa  
projekt budowlany.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustalona ilość m2 lub m3 wykonanych robót wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

przygotowanie  
wykonanie robót  
uporz ądkowanie stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
ISO 9001  
Certyfikat na Znak Bezpiecze ństwa B Badanie Ogniowe 
Atest Higieniczny PN -EN 544:2000 
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SST 7 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót dla zadania: „Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową 
wiaty rekreacyjnej.                     Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym w 
Pakosławicach”. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury. 
B.7.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
B.7.01.01 Chodniki i place. 
B.7.01.02 Zieleń. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Betony, cementy wg SST B.03.00.00 
- beton B-15  
- cement portlandzki „25” do zapraw. 

2.2. Prefabrykaty wg SST B.04.00.00 
- kostka betonowa gr. 8 cm , 

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów. 
Wg SST B.02.00.00 

2.4.Zieleń 
- sadzonki krzewów i bylin, 
- nasiona traw, 
- ziemia urodzajna. 

Zieleń średnia – krzewy 
Wymagania 

gleby – żyzne próchnicze, piaszczyste gliniaste, 
światło – nasłonecznienie, półcień 
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odporność na niskie temperatury 
Trawa 

zastosowanie – trawniki dywanowe 
procentowy udział mieszanki – 30 
wymagania – gleby urodzajne. 

Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać – 25 g/m2, 
na skarpach – 30 g/m2. 
Zastosować 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej. 

3.  Sprzęt 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy 
betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 
torowych i drogowych oraz budowlanych. 

5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą 

5.2.1. Zagospodarowanie terenu. 
5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie  

Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem 
mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni 
oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. 

5.2.1.2. Zieleń 
- wykonanie trawników 
– Przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III 
zadarnionym i zagruzowanym w terenie płaskim z rozbiciem brył, 
zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem i 
wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 
– Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem 
taczkami i wyrównaniem terenu. 
– Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z 
wyrównaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami 
oraz ubiciem powierzchni. 
- posadzenie krzewów i drzew 
– Sadzenie krzewów i drzew na terenie płaskim w gruncie kat. III z 
wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dołków o średnicy i głębokości 50 
cm, posadzeniem roślin, zaprawieniem dołków ziemią urodzajną, 
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wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostałej ziemi. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Roboty ziemne wg SST B.01.00.00 

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 
Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia 
– jakość dostarczonych prefabrykatów 
– prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
B.7.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
B.7.01.01. Chodniki i place – m2 wykonanej nawierzchni. 
B.7.01.02. Zieleń – m2 wykonanej zieleni. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem 
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0. 

10.  Przepisy związane. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie 
wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów 
wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia 
zmielenia. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i 
opis gruntów. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
i wytrzymałościowych. 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne 
na czynniki chemiczne. 
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki 
wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z 
niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i 
napawania.  
Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. 
Nazwy i określenia. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-EN 573-2:1997  Aluminium i stopy aluminium. 
PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i 
kształtowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli o dostawy. 
PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i 
kształtowniki wyciskane. Własności mechaniczne. 
PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i 
kształtowniki wyciskane. Tolerancje wymiarów i kształtu 
kształtowników. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31

 
SST 8 
ROBOTY ELEKTRYCZNE 
CPV 45311000-0 – Roboty elektryczne. 
CPV 45316110-9 – Oświetlenie 
CPV 45317300-5 – Linia kablowa 
CPV 45311200-2 – Pomiary. 
1. W S T Ę P 
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zasilaniem oświetlenia w ramach zadania: 
„Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową wiaty rekreacyjnej.                     
Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym w Pakosławicach”. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna ( ST ) jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia publicznego i zawarcia umowy. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
montażem, obejmują jak w pkt. 1.1: 
_ Wykonanie wiz linią kablową eNN 0,4 kV 
_ Montaż szafki rozdzielczej SO 
_ Wykonanie zasilania oświetlenia linią kablową eNN 0,4 kV 
_ Wykonanie układu uziomowego 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
a) Kabel – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogącego pracować pod ziemią, 
b) Fundament – konstrukcja zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania szafy kablowej lub 
rozdzielczej w pozycji pracy, 
c) Złącze kablowo-pomiarowe – urządzenie rozdzielczo-pomiarowe bezpośrednio zasilające 
urządzenia odbiorcze, 
d) Złącze przyłączeniowe – urządzenie rozdzielcze bezpośrednio zasilające urządzenia 
odbiorcze, 
e) Szafka sterownicza – urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające 
urządzenia odbiorcze, 
f) Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych, 
g) Pozostałe określenia – są zgodne z obowiązującymi Polskimi normami i definicjami. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
1.6. WYMAGANIA OGÓLNE BHP PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 
Przy wykonywaniu robót elektrycznych każdy wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP. W przypadku 
wykonywania robót elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien zapewnić 
odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urządzenia ochronne, jak również nadzór w 
zakresie BHP ze strony użytkownika obiektu. 
Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz 
obowiązującymi przepisami PBUE, BHP i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace 
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winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i 
kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym. Wszystkie prace 
na istniejących liniach energetycznych będących własnością Rejonu Energetycznego należy 
prowadzić za wcześniejszą zgodą i pod nadzorem pracownika RE lub Posterunku 
Energetycznego. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
2.1. MATERIAŁY BUDOWLANE 
2.2. ELEMENTY GOTOWE 
2.2.1. Fundamenty prefabrykowane 
Pod złącza kablowe i szafki sterownicze zaleca się stosowanie fundamentów 
prefabrykowanych. Prefabrykaty powinny być wykonane wg dokumentacji projektowej 
uwzględniającej parametry wytrzymałościowe i warunki w jakich będą pracowały. Ogólne 
wymagania dotyczące fundamentów określone są w normie PN-80/B-03322. W 
zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych, składu wód gruntowych, należy 
wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją 
konstrukcji betonowych”. 
W projekcie zastosowano typowe fundamenty prefabrykowane stanowiące integralną część 
składową kompletnego urządzenia rozdzielczego. 
2.2.2. Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych 
lub stali, wytrzymałych mechanicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury 
używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na ściskani, z jakim należy 
liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone 
warstwą wygładzającą ich powierzchnię dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się 
stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV) o średnicy 
wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na 
utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich 
uszkodzeniem. 
2.2.3. Kable 
Kable używane do zasilania urządzeń powinny spełniać wymagania normy PN-76/E-90301. 
Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV cztero lub pięciożyłowych o 
żyłach aluminiowych i miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być 
dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej 
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. 
2.2.4. Złącza kablowo-pomiarowe, przyłączeniowe i szafy sterownicze 
Powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-71/E-05160 oraz dokumentacji projektowej 
jako konstrukcje 
wolnostojące na fundamentach prefabrykowanych o stopniu ochrony min. IP44. Powinny 
być przystosowane do sieci kablowych tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonane na 
napięcie znamionowe 400/230V; 50Hz. Składowanie urządzeń powinno odbywać się w 
zamkniętym i suchym pomieszczeniu. Urządzenia powinny być zabezpieczone 
przed dostawaniem się kurzu do wnętrza i przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
2.2.5. Źródła światła i oprawy oświetlenia zewnętrznego 
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w 
czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych. 
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Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze 
względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, 
stopniu zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi, stopniu ochrony IP54 i klasą 
ochronności I. Elementy oprawy takie jak układ optyczny i korpus powinny być wykonane z 
materiałów nierdzewnych. Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o 
temperaturze nie niższej niż –5OC i wilgotności względnej powietrza nie 
przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z normą PN-86/O-79100. 
2.2.6. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
3. SPRZĘT 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, 
eksploatowane na budowie,powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po 
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Przekraczanie parametrów 
technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie jest 
zabronione. 
4. TRANSPORT 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów,konstrukcji, urządzeń itp. Niezbędnych do wykonywania danego 
rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane 
przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu,załadunku i 
wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. 
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 
magazynu budowy. Dotyczy to w szczególności dużych i ciężkich elementów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYKOPY 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty 
prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich 
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom normy 
BN-83/8836-02. 
5.2. MONTAŻ FUNDAMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 
Montaż fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 
fundamentu zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Przed jego zasypaniem należy 
sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziomu 
górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne 
odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekraczać 1:1500 z 
dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia 2 cm. Ustawienie fundamentu   w planie 
powinno być wykonane z dokładnością   10 cm. 
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Wykop należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami zagęszczarką wibrującą 
co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,83 wg normy 
BN-72/8932-01. 
5.3. UKŁADANIE KABLI 
Linię kablową należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,8 m na 10 cm podsypce z 
piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folią z 
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, a następnie wypełnić wykop zagęszczając 
warstwami co 30 cm wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym razem z kanalizacją 
sanitarną. Prace ziemne przy układaniu kabli należy prowadzić ręcznie. Skrzyżowanie kabla 
z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym, należy wykonać w rurze 
ochronnej „Arot” typu DVK-75. Na początku i końcu linii kablowej należy pozostawić zapasy 
kablowe nie mniej niż po 2,5 m. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości 
w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach 
skrzyżowań i przy wejściach do rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe 
napisy identyfikacyjne kabel. Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folia 
przeźroczystą z tworzywa sztucznego. 
Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego. 
Wzór tabliczki identyfikacyjnej: 
Kabel: ................................................ 
Długość: ............ m 
Trasa: (od .................. do ....................) 
Rok budowy: ................... 
Użytkownik: ...................................... 
Tablica nr 1 – Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i 
zbliżeniach 
Rodzaj urządzenia podziemnego 
Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm 
Pionowa przy skrzyżowaniu 
Pozioma przy zbliżeniu 
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe do 1kV 25 10 
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV 50 10 
Kable telekomunikacyjne 50 50 
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami 
niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5 
atm. 50*) 50 
Rurociągi z cieczami palnymi 50*) 100 
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 atm. i 
nie przekraczającym 4 atm. 50*) 100 
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 4 atm. BN-71/8976-31 
Części podziemne linii napowietrznych (ustoje, podpory, 
odciążki) - 80 
Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50 
*) należy stosować przepust kablowy. 
Otwory mocujące 
Tabliczka opisowa 
Folia laminowana 
Specyfikacja techniczna – wiata Chróstnik 
str. 25 
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5.4. MONTAŻ URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH 
Montaż urządzeń rozdzielczych należy wykonać wg instrukcji montażu dostarczonej przez 
producenta urządzenia. 
Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych 
robót, a mianowicie: 
· wykopów pod fundament, 
· montażu fundamentu, 
· ustawienia i zamontowania urządzenia na fundamencie, 
· wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 
· podłączenie do urządzenia kabli zasilających i sterowniczych, 
· zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe. 
5.5. POMIARY I PRÓBY MONTAŻOWE 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 
· pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie 
od strony zasilania; pomiarów dokonywać należy induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja 
izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem 
neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od: 
- 0,25 M dla   instalacji 230 V, 
- 0,50 M   dla instalacji 400 V i 500 V; 
· pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. 
mierzona induktorem 500 
V nie może być mniejsza od 1 M   , 
Pomiar kabli zasilających 
Pomiary i próby montażowe linii kablowych należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a 
przed zgłoszeniem do odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni 
protokół. W zakres tych prób wchodzą następujące czynności: 
· sprawdzenie trasy linii kablowej, 
· sprawdzenie ciągłości żył i powłok metalowych oraz zgodności faz, 
· pomiar rezystancji izolacji, 
· próba napięciowa izolacji, 
· próba napięciowa powłoki. 
Pomiar obwodów ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenia działania 
Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być 
przeprowadzona próba montażowa ,tj.: 
· oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz z 
urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład, 
· pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej – w przypadku zerowania lub uziemienia, 
· pomiary rezystancji uziemienia, 
· pomiary napięć dotykowych i krokowych rażenia w instalacji uziemień ochronnych 
urządzeń o napięciu powyżej 1 kV. 
Na podstawie oględzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy 
sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczną. 
Pomiary impedancji pętli zwarciowych należy przeprowadzić z zachowaniem przepisów 
bezpieczeństwa dla wszystkich zerowanych urządzeń lub uziemień. 
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Protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać dokładne 
określenie badanego odbiornika, wymaganą krotność prądu zabezpieczenia, zmierzony prąd 
zwarciowy, zmierzoną impedancję pętli zwarciowej oraz wnioski. Równocześnie w protokóle 
należy uwidocznić stosowaną metodę pomiarową, typ i numer aparatu pomiarowego. 
· Pomiar natężenia oświetlenia 
Po zakończeniu robót należy w ramach prób montażowych wykonać następujące czynności: 
· wizualne sprawdzenie stanu przewodów, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń, 
· sprawdzenie ciągłości żył kabli i przewodów oraz sprawdzenie zgodności faz za pomocą 
urządzenia o napięciu nie przekraczającym 24 V, 
· sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed porażeniami 
oraz sprawdzenie ciągłości przewodów w tej instalacji 
· pomiar natężenia oświetlenia 
Należy przeprowadzić następujące pomiary: 
· pomiar poszczególnych odcinków kabli, 
· pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
Z prób montażowych należy sporządzić protokół. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich 
badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i 
sprawdzić czy: 
· punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem, 
· w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych 
zacisków, 
· silniki obracają się we właściwym kierunku. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano części „Wymagania ogólne”. 
6.1. WYKOPY 
Sprawdzenie lokalizacji, wymiarów i zabezpieczenia ścianek wykopu. Po ustawieniu 
fundamentów lub wykonaniu ustojów, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który 
powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg normy BN-72/8932-01 i usunięcia nadmiaru ziemi. 
6.2. FUNDAMENTY 
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 
zewnętrznego oraz wytrzymałości. 
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
oraz wymaganiami normy 
PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie 
i rzędne posadowienia. 
6.3. LINIA KABLOWA 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
· głębokości zakopania kabla, 
· grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
· odległość folii ochronnej od kabla, 
· rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej za wyjątkiem pomiarów 
rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla osobno. 
Ponadto należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie 
nadmiaru ziemi. 
6.4. URZĄDZENIA ROZDZIELCZE 
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Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy urządzenia lub ich części odpowiadają tym 
wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez 
użycia narzędzi i bez demontażu podzespołów. 
Sprawdzeniem należy ująć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza: 
· stan pokryć antykorozyjnych, 
· ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów 
mogących znaleźć się pod napięciem, 
· jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych, 
· jakość konserwacji, 
Po zamontowaniu urządzenia na fundamencie należy sprawdzić: 
· jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem, a konstrukcją urządzenia, 
· stan powłok antykorozyjnych, 
· jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych, 
· zgodności schematu urządzenia ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być 
zamieszczony na widocznym miejscu wewnątrz urządzenia. 
6.5. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I UZIOMY 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia 
bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień 
zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonywać co 
10 m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płyciej niż 60 cm. 
Stopień zagęszczenia gruntu jak dla wykopów pod fundamenty (pkt. 6.1.). po wykonaniu 
uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą 
być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub ST. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w częśćci „Wymagania ogólne”. 
Obmiaru robót dokonać w oparciu o dokumentacje projektową i ewentualne dodatkowe 
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera Budowy. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót elektrycznych (końcowy) wykonanych na obiekcie dokonywany przez 
inwestora może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu 
użytkownikowi do eksploatacji. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi 
odbiorami częściowymi (jeśli takie były przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu 
technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez inwestora (zamawiającego) 
wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie 
udokumentowane. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca 
robót) jest zobowiązany do: 
· przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót, 
· umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego zapoznania się z wyżej wymienionymi 
dokumentami i przedmiotem odbioru. 
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby 
biorące udział w czynnościach odbioru. W przypadku gdy wyniki odbioru końcowego 
upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół 
powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub w przypadku przeciwnym, 
odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w 
dzienniku budowy. Po wykonaniu linii kablowej należy wykonać mapę w skali 1:500 wraz ze 
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szkicami inwentaryzacyjnymi z wrysowaną siecią energetyczną. Mapa winna być 
zaopatrzona w klauzulę potwierdzającą przyjęcie do ewidencji geodezyjnej 
państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w odpowiedniej terenowo Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, należy 
uzgodnić z Inwestorem, Kierownikiem Budowy robót elektrycznych i Projektantem. Zmiany i 
odstępstwa od projektu powinny być odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku 
Budowy.Po zakończeniu robót elektrycznych należy sporządzić Projekt Powykonawczy z 
naniesionymi zmianami, który razem z Dziennikiem Budowy i Protokółami Pomiarów należy 
przekazać Inwestorowi lub Użytkownikowi obiektu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie atestów producenta urządzeń i oględzin sprawdzających. Cena wykonania robót 
obejmuje: 
· roboty pomiarowe, 
· roboty przygotowawcze, 
· oznakowanie robót, 
· podłączenie do sieci zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 
techniczną, 
· wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przebiegu linii kablowych pod ziemią, 
· wykonanie badań i prób po montażowych, 
10. PRZEPISY I NORMY 
10.1. PRZEPISY 
· „Prawo Budowlane” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kosztorysowania robót budowlanych 
· „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych” – Instytut Energetyki 
· „Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych” – Instytut Energetyki 
· Przepisy dotyczące BHP 
10.2. OPRACOWANIA POMOCNICZE 
· „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
· tom I - (MGPiB) – „Budownictwo ogólne” 
· „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
· tom V - (MGPiB) – „Instalacje elektryczne” 
· „Poradnik inżyniera elektryka” 
· „Instalacje elektryczne” – Henryk Markiewicz 
· „Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa” – Andrzej Sowa 
· „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne o 
napięciu znamionowym nie 
wyższym niż 1 kV w zakresie ochrony przeciwporażeniowej” – komentarz, wydanie – 
Instytut Energetyki, Ośrodek 
Normalizacji 
10.3. NORMY POLSKIE I BRANŻOWE 
Wykaz Polskich Norm (PN-E) do obowiązującego stosowania: 
1. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Obowiązuje całkowicie 
2. PN-HD 384.7.753 S1:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Obowiązuje 
całkowicie 
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3. PN-EN 60446:2010 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami albo 
cyframi.Obowiązuje całkowicie 
4. PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oświetleniowe Obowiązuje całkowicie 
5. PN-EN 60073:2003 Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych 
Obowiązuje całkowicie 
6. PN-EN 61340-5-1:2002 Ochrona przed elektrycznością statyczną 
przyrządów elektroenergetycznych.Obowiązuje całkowicie 
7. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. 
Postanowienia ogólne. 
Obowiązuje całkowicie 
8. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod 
IP) 
Obowiązuje całkowicie 
9. PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w 
układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.Obowiązuje całkowicie 
 
                                                            OPRACOWAŁ: 
 
                                                                       


