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Rodzaje Robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
DZIAŁ 1
CPV-45100000-7

Roboty Budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej
45212000-6 Roboty
budowlane
w
zakresie
budowy
wypoczynkowych,
sportowych,
kulturalnych,
hotelowych
i
restauracyjnych
obiektów
budowlanych
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231000-5 budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233000-9 Roboty
w
zakresie
konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
45236000-0 Wyrównywanie terenu
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz
instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych
i anten
45314000-1 Instalowanie
urządzeń
telekomunikacyjnych
45315000-8 Instalowanie
urządzeń
elektrycznego ogrzewania i innego
sprzętu elektrycznego w budynkach
45316000-5 Instalowanie
systemów
oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45330000-9 Roboty
instalacyjne
sanitarne

wodno-kanalizacyjne

45332000-3 Roboty
instalacyjne
kanalizacyjne

wodne

i
i

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
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A.I

PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, zwanej dalej "ST" są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót w obiekcie budowlanym "BUDOWA KEMPINGU W FORMIE
STANOWISK I MIEJSC POSTOJOWYCH DLA KAMPERÓW, BUDYNKU
HIGIENICZNO-SANITARNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSĄCEJ".
Ustalenia ST obejmują ogólne wymagania wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, zwanymi dalej "SST", będącymi
integralną częścią niniejszego opracowania.

A.I.1

Zakres stosowania ST,
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji Robót wymienionych w pkt. A.IV. niniejszego opracowania.
Odstępstwa od wymagań określonych w niniejszej dokumentacji mogą
nastąpić tylko w przypadkach zmian niewielkich, nieistotnych robót i
konstrukcji drugorzędnych, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione, przy zastosowaniu metod wykonania, na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki i wiedzy
budowlanej.

A.II

DEFINICJE OKREŚLEŃ PODSTAWOWYCH
Ilekroć w ST jest mowa o:
"Zamawiającym" - oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, mającą na mocy przepisów prawa
zdolność prawną lub podmiot obowiązany przy udzielaniu zamówień
publicznych stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.);
"Wykonawcy"- należy przez to rozumieć osobę prawną, fizyczną lub
jednostkę bez osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia,
złożyła ofertę lub zawarła Umowę w sprawie przedmiotowego Zamówienia;
"Zamówieniu" - oznacza to umowę odpłatną zawieraną pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane
polegające na: " Budowie Kempingu w Formie Stanowisk i Miejsc Postojowych
dla Kamperów, Budynku Higieniczno-Sanitarnego oraz Infrastruktury
Towarzyszącej na działkach o nr ewid.
Dz. nr 172, 177/1 - teren
obozowania;
176/1, 176/4, 176/3, 161/1 - przyłącza;
jedn. ewid.
281602_4, Orzysz Miasto, obr. 0001 Orzysz;
"Umowie" - oznacza to umowę na wykonanie Zamówienia pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą;
"Dokumentacji Projektowej" – należy przez to rozumieć zestaw
opracowań służący do opisu przedmiotu Zamówienia na wykonanie robót
budowlanych. Dla robót, w przypadku których jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowę, składa się z:
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 projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót
budowlanych;
 projektów uszczegółowionych w zakresie, o którym mowa w § 5
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego;
 przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6 Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania
i
odbioru
robót
budowlanych
oraz
programu
funkcjonalno-użytkowego; informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie
odrębnych przepisów;
Dla robót, w przypadku których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowę składa, się z:
 planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne
określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz
uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;
 przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6 Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania
i
odbioru
robót
budowlanych
oraz
programu
funkcjonalno-użytkowego; projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii
wymaganych odrębnymi przepisami;
"Robotach" – oznacza to budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
"Robotach Podstawowych" – należy przez to rozumieć minimalny zakres
prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia Robót;
"Robotach Tymczasowych" – oznacza to Roboty projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania Robót podstawowych, ale nie
przekazywane
Zamawiającemu
i
usuwane po
wykonaniu
Robót
Podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione
podstawy do ich odrębnego rozliczania;
"Terenie Budowy" – oznacza to przestrzeń, w której prowadzone są Roboty
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
"Pracach Towarzyszących" – należy przez to rozumieć prace niezbędne do
wykonania Robót Podstawowych niezaliczane do Robót Tymczasowych, w tym
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;
"Dokumentacji Budowy" – oznacza to pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, projekt uszczegółowiony, dziennik
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby,
rysunki i opisy służące realizacji Zamówienia, operaty geodezyjne i księga
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także
dziennik montażu;
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"Odbiorze Częściowym" (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć
nazwę odbioru Robót ulegających zakryciu i zanikających, a także
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem
Częściowym nazywa się także odbiór części Obiektu Budowlanego
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do
odbioru całego Obiektu Budowlanego, który jest traktowany, jako „końcowy”;
"Odbiorze Końcowym" (ostatecznym) obiektu budowlanego - należy przez
to rozumieć czynność polegająca na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o
odpowiednich
kwalifikacjach
zawodowych,
wyznaczoną
przez
Zamawiającego, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego
Zamówienia. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakończenia Robót, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem
Terenu Budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych, jako
plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej;
"Instrukcji" - oznacza to instrukcje techniczne obsługi (eksploatacji)
opracowane przez projektantów lub dostawcę urządzeń technicznych i
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
"Obiekcie Budowlanym" - oznacza to budynek wraz z instalacjami,
urządzeniami technicznymi; budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową
wraz z instalacjami i urządzeniami; obiekt małej architektury;
"Certyfikacie Zgodności" - oznacza to dokument wydany przez
notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego
wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną;
"Deklaracji Zgodności" - oznacza to oświadczenie producenta lub jego
upoważnionego
przedstawiciela,
stwierdzające
na
jego
wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją
techniczną;
"Aprobacie Technicznej" - oznacza to pozytywną ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie;
"Materiale" – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do
wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
"Wyrobie Budowlanym" – oznacza to każdy wyrób lub zestaw
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w
Obiektach Budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na
właściwości użytkowe Obiektów Budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagań dotyczących Obiektów Budowlanych o których mowa w art. 5
„Prawa budowlanego”;
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"Dokumentacji Powykonawczej" – oznacza to Dokumentację Budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane – Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami);
"Prawie do Dysponowania Nieruchomością na Cele Budowlane" –
należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności,
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania
robót budowlanych;
"Dzienniku Budowy" (a także dziennik rozbiórki lub montażu) – oznacza to
dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w
czasie wykonywania robót i mających znaczenie przy ocenie technicznej
prawidłowości ich wykonania (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042);
"Budowie" – oznacza to wykonywanie Obiektu Budowlanego w określonym
miejscu, czasie, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę Obiektu Budowlanego;
"Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – oznacza to osobę posiadającą
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
której Zamawiający powierza nadzór nad Budową Obiektu Budowlanego.
Reprezentuje on interesy Zamawiającego podczas Budowie i wykonuje
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych Robot, bierze udział w
sprawdzeniach i odbiorach Robót zakrywanych i zanikających, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze
gotowego obiektu;
"Zarządzającym" - należy przez to rozumieć osobę prawna lub fizyczna
określona w istotnych postanowieniach Umowy, wyznaczona przez
Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji Robót i
administrowania
Umową
w
zakresie
określonym
w
udzielonym
pełnomocnictwie;
"Laboratorium" – oznacza to laboratorium jednostki naukowej,
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiającego, konieczne do przeprowadzania niezbędnych badań i
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz
rodzajów prowadzonych Robót;
"Próbce" – należy przez to rozumieć jedną lub więcej sztuk
reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment Materiału, pobrane
losowo z partii tej populacji lub materiału przedstawionego do oceny;
"Próbce Laboratoryjnej" – oznacza to Próbkę do oceny laboratoryjnej;
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"Projektancie" – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną,
wskazaną przez jednostkę będącą autorem Dokumentacji Projektowej do
pełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i
nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub uszczegółowionym;
"Księdze Obmiarów" – oznacza to rejestr z ponumerowanymi stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych Robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w
książce obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;
"Kierowniku Budowy" – oznacza to osobę posiadającą kompetencje
wynikając z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez Wykonawcę Robót,
upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy oraz odpowiedzialna za prowadzenie Budowy
(Robót) zgodnie z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi przepisami;
"Obmiarze Robót" – oznacza to szczegółowy opis Robót wykonywanych lub
już zakończonych z podaniem ich ilości;
"Przedmiarze" - oznacza to przedmiar robót stanowiący zestawienie
przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych Robót
Podstawowych;
"Kosztorysie" – należy przez to rozumieć dokument określający całkowite
wynagrodzenie Wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie Przedmiaru
Robót z podaniem cen szczegółowych odniesionych do poszczególnych pozycji
Przedmiaru;
"Rękojmi" – oznacza to zobowiązanie w Umowie, z którego wynika, że przez
określony czas po odbiorze Robót Wykonawca będzie naprawiał wszelkie wady
i usterki wskazane przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela;
A.III

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Przekazana Wykonawcy Dokumentacja Projektowa ma zawierać opis, część
graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w warunkach
Umowy, uwzględniających podział Dokumentacji Projektowej na:
 dostarczoną przez Zamawiającego;
 sporządzoną przez Wykonawcę, w ramach ceny określone w Umowie,
uzgodnioną z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zarządzającego,
Zamawiającego stanowią integralną część Umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z ww. dokumentów tj.: Dokumentacji
Projektowej, ST dodatkowych dokumentów, są obowiązujące dla Wykonawcy
tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji Projektowej. W przypadku
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rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, Dokumentacji
Projektowej obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. Jeśli w
Umowie nie zostanie zawarta ww. kolejność, wówczas za obowiązującą należy
uznać następującą hierarchię ważności:
1. Umowa,
2. ST,
3. Projekt Uszczegółowiony,
4. Przedmiar Robót,
5. Projekt Budowlany.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Zarządzającego, którzy dokonają odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały mają
być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. Wielkości określone w
Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy Materiałów i elementów Obiektu Budowlanego muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane Materiały lub wykonane Roboty nie są zgodne z
Dokumentacją Projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość
elementu Obiektu Budowlanego, to takie Materiały zostaną zastąpione
innymi, a ww. elementy Obiektu Budowlanego rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
A.IV

PRZEDMIOT I ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
 Ogrodzenie, oznakowanie i oświetlenie terenu budowy;
 Zaplecze higieniczno-sanitarne dla pracowników;
 Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy;
 Wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych;
 Urządzenie zbrojarni oraz węzła do produkcji betonu oraz pracy sprzętu;
 Roboty przygotowawcze, usunięcie gałęzi i humusu od strony rzeki Orzysza;
 Niwelacja terenu;
 Wykop pod płytę fundamentową;
 Korytowanie gruntu pod dojazdy, dojścia i miejsca postojowe;
 wykonanie płyty żelbetowej podłogi na gruncie; montaż/demontaż szalunku,
układanie zbrojenia;
 Prace izolacyjne;
 Instalacja wod.-kan.;
 Wykonanie instalacji elektrycznej
 Montaż prefabrykowanego kontenera na płycie
 Konstrukcja dachu;
 Pokrycie dachowe;
 Ścianki działowe, instalacje technologiczne;
 Obróbki blacharskie, montaż rur spustowych i rynien;
 Montaż drewnianych fragmentów elewacji;
 Dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, zagospodarowanie terenu;
 Prace wykończeniowe, tynki wewnętrzne, posadzki, montaż armatury;
 Roboty montażowe w zakresie zagospodarowania terenu tj. ławki, śmietniki,
latarnie, punkty poboru prądu i wody przy stanowiskach postojowych.
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A.V

WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT
TYMCZASOWYCH
Zakres i charakter Robót Tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez
Wykonawcę organizacji Robót, zastosowanych konkretnych technologii,
organizacji Terenu Budowy. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i
charakter Robót Tymczasowych z Zamawiającym, wykorzystując własne
doświadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania Zamawiającego w
zakresie uprawnień, obowiązków Wykonawcy jak również granic
przekazywanego do dysponowania Terenu Budowy. Prace towarzyszące
obejmować będą wykonanie, skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu
Dokumentacji
Budowy
koniecznej
do
przeprowadzenia
Odbiorów
Częściowych, Odbioru Końcowego Obiektu Budowlanego w szczególności:
protokoły badań, pomiarów i prób, Instrukcje Obsługi, Certyfikaty i Deklaracje
Zgodności, Aprobaty Techniczne Materiałów, Wyrobów Budowlanych oraz
Dokumentacji Powykonawczej. Koszt wykonania Robót Tymczasowych oraz
Prac Towarzyszących obciąża Wykonawcę, który zobowiązany jest uwzględnić
je w cenie ofert na wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

A.VI

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ORAZ INFORMACJE O
TERENIE BUDOWY
Teren lokalizacji Inwestycji scharakteryzowano w Dokumentacji Projektowej.
Zamawiający posiada Prawo do Dysponowania Gruntem na Cele Budowlane
dla przedmiotowego Terenu Budowy.

A.VI.1

Przekazanie Terenu Budowy,
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże
Wykonawcy protokólarnie Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne
punktów głównych Obiektu Budowlanego oraz reperów, przekaże Dziennik
Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej. Przed
przekazaniem Terenu Budowy, Wykonawca wraz z Zamawiającym winien
przeprowadzić wizję lokalną Terenu Budowy, a także przylegających do niego
obiektów lub ich części, dróg, chodników itp., na które realizacja Robót może
w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne
ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis taki wraz
z dokumentacją fotograficzną winien stanowić załącznik do protokołu
przekazania Terenu Budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane,
ale zauważone podczas lub po wykonaniu robót będą naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.
Na Wykonawcy spoczywa też odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu
punktów pomiarowych do chwili Odbioru Końcowego Obiektu Budowlanego i
Robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.

A.VI.2

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 Robót Wykonawca będzie:
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 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
Terenu Budowy;
 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania Terenu Budowy zapewni:
 ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób
uniemożliwiający przedostanie się szkodliwych związków do środowiska
gruntowo-wodnego;
 odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i
baz technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i
wywożenie ich do najbliższej oczyszczalni;
 oszczędne korzystanie z terenu, Terenu Budowy i minimalne
przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu Robót przywrócenie do
poprzedniego stanu.
A.VI.3

Ochrona przeciwpożarowa,
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na Terenie Budowy, baz produkcyjnych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel za
który Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

A.VI.4

Ochrona własności publicznej i prywatnej,
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na
powierzchni Terenu Budowy i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable
itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania Robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi
Inspektora
nadzoru
Inwestorskiego,
Zarządzającego
i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

A.VI.5

Bezpieczeństwo i higiena pracy,
Podczas realizacji Robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapisów zawartych w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby personel bez technicznej konieczności nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających
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odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonywanie prac w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników.
Wykonawca
zapewni
i
będzie
utrzymywał
wszelkie
urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia
i zdrowia osób zatrudnionych. W terminie wynikającym z warunków Umowy,
Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Plan
dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w cenie umownej.
A.VI.6

Ochrona i utrzymanie robót,
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i
urządzenia używane do Robót od daty ich rozpoczęcia do daty Odbioru
końcowego Obiektu Budowlanego. Wszelkie wykopaliska, monety,
przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy będą uważane
za własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zarządzającego i postępować
zgodnie z ich poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w Robotach, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali
wydłużenie czasu wykonania Robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy
zwiększyć cenę ustaloną w Umowie. W razie natrafienia w czasie prowadzenia
Robót na pozostałości po działaniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski
i inne tego typu materiały Wykonawca niezwłocznie przerwie Roboty,
powiadomi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Zarządzającego i będzie
postępował zgodnie z ich instrukcjami. Koszty zabezpieczenia terenu budowy
oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający.

A.VI.7

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. Wykonawca
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zarządzającego o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

A.VI.8

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych,
Gdziekolwiek w Dokumentacji Budowy, Dokumentacji Projektowej, Umowie
powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają Materiały,
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany, powielanie oraz udostępnianie osobom trzecim jest zabronione.

Strona | 17

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Różnice
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia.
A.VI.9

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Materiały stosowane do wykonywania Robót objętych Zamówieniem, będące
wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG,
mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym,
jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w
zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają –
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym Obiektom Budowlanym, w
których mają być one zastosowane w sposób trwały – spełnienie
podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz.
290). Wszystkie Materiały wykorzystywane przy Robotach objętych
Zamówieniem powinny być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na
rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać:
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm
lub z europejską oceną techniczną, albo
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte
normą zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i
dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu
ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową
oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo
 legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA)–stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na
rynku
krajowym
są
nieobjęte
zakresem
przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt
10 rozporządzenia Nr 305/2011,a ich właściwości użytkowe umożliwiają
spełnienie
podstawowych
wymagań
przez
obiekty
budowlane
zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym
dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz
informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten
wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo dopuszczenie do
jednostkowego zastosowania w Obiekcie Budowlanym. Oznakowanie
powinno identyfikować: typ wyrobu, kraj pochodzenia oraz daty produkcji.
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A.VI.10

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, szczegółowe
informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania Materiałów i
odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub Aprobaty Techniczne – wydane do
31 grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny
techniczne) lub świadectwa Badań Laboratoryjnych oraz Próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu
udokumentowania, że Materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania ST w czasie postępu Robót. Pozostałe Materiały powinny spełniać
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, krajowymi ocenami
technicznymi (lub Aprobatami Technicznymi–wydanymi do 31 grudnia 2016 r.
a po zakończeniu okresu ich ważności krajowymi ocenami technicznymi).

A.VI.11

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego,
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych
władz na pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając
w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i Laboratoryjnych oraz proponowaną
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót,
chyba że postanowienia Umowy stanowić będą inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z Terenu Budowy z wykopów, ukopów i
miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane
przy zasypce i rekultywacji Terenu Budowy po ukończeniu Robót. Wszystkie
odpowiednie Materiały pozyskane z wykopów 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 Inwestorskiego, Zarządzającego. Eksploatacja źródeł
Materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.

A.VI.12

Nieodpowiadające wymaganiom jakościowym,
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez
Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdy rodzaj Robót ,
w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane Materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

A.VI.13

Przechowywanie i składowanie materiałów,
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu gdy
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego składowania
Materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Zarządzającym lub
poza Terenem Budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawcę i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
A.VI.14

Wariantowe stosowanie materiałów, materiały zamienne,
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość zastosowania
rożnych rodzajów Materiałów do wykonywania poszczególnych elementów
Robót
budowlanych,
Wykonawca
powiadomi
Inspektora
Nadzoru
Inwestorskiego, Zarządzającego oraz Projektanta o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju Materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału
nie może być później zamieniany bez zgody ww. Inspektora, Zarządzającego.
Nazwy własne producentów Materiałów określone w Dokumentacji
Projektowej oraz ST, należy traktować, jako przykładowe dla ilustracji
przyjętych parametrów i wymogów technicznych i nie są dla Wykonawcy
wiążące. Zamawiający dopuszcza zastosowanie Materiałów, urządzeń i
systemów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.
Rozwiązania równoważne muszą zapewnić współdziałanie systemów i
instalacji zgodnie z przewidzianymi w Dokumentacji Projektowej i
funkcjonującymi u Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w Dokumentacji
Projektowej parametry i wymogi techniczne przykładowych Materiałów,
urządzeń i systemów są parametrami minimalnymi chyba, że zapis w
Dokumentacji Projektowej lub dokumentach Umowy stanowi inaczej.

A.VII

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt
używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakości patrz pkt. (A.X.1) lub w projekcie organizacji
Robót patrz pkt. (A.IX), zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego; w przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach,
sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Zarządzającego w trakcie realizacji Zamówienia. Sprzęt, będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Zamówienia, będzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy
jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji ww. Inspektora nie może być później zmieniony bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące
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zachowania warunków wykonania Zamówienia, zostaną przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie będą przez niego
dopuszczone do realizacji Robót.
A.VIII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót
(Zamówienia) i na właściwości przewożonych Materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, wskazaniach Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz w terminie przewidzianym w dokumentacji
Umowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nieodpowiadające warunkom wykonania Robót, będą na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

A.VIII.1

Transport prefabrykatów,














zaleca się przewozić wszelkie prefabrykaty w pozycji ich wbudowania na
Terenie Budowy;
środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego
prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające
przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością
zachwiania równowagi środka transportowego;
przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku
transportowym prefabrykaty powinny być układane na elastycznych
przekładkach ułożonych w pionie;
prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w
czasie transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących
możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób
zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami;
liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być
dostosowana do warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem;
przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach
transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych
podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi;
prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny
być ustawione na podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o
skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być ustawione na
podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej
powierzchni;
podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz
ich rozładunek powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń
zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementów
prefabrykowanych,
łącznie
z
użytym
osprzętem
transportowym.
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A.VIII.2

Transport mieszanki betonowej,
Transport mieszanki betonowej do miejsca jej układania nie powinien
powodować:
segregacji
składników;
zmiany
składu
mieszanki;
zanieczyszczenia mieszanki; obniżenia temperatury przekraczającej granice
określone w wymaganiach technologicznych.

A.VIII.3

Transport kruszywa i materiałów sypkich,
Materiały sypkie: piasek, pospółka i żwir oraz kruszywo należy przewozić w
warunkach
zabezpieczających
przed
rozsypaniem,
rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami np. innych klas i
gatunków.

A.IX

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Przed przystąpieniem do wykonania Robót, Wykonawca jest zobowiązany do
opracowania:
 projektu zagospodarowania Terenu Budowy (część opisowa i graficzna),
którego szczegółowy zakres i formę ustali z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego projekt tymczasowych dróg
technologicznych na czasz Zamówienia wraz z wykonawstwem ww. dróg;
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz);
 projekt organizacji Terenu Budowy;
 projekt zmiany organizacji ruchu (jeśli wymagany);
 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych
lub elementów konstrukcyjnych o dużych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z
dokumentacją Umowy, za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych
Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zarządzającego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów Robót (obsługa geodezyjna) zgodnie z wymiarami i
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zarządzającego. Następstwa błędu
popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu Obiektu i wyznaczeniu Robót
będą poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt, zgodnie z
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia
Robót przez ww. Inspektora, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
ich dokładność. Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i
kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka
dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie państwowej osnowy
sytuacyjno-wysokościowej, a następnie po zakończeniu Budowy – złożyć
operat z pomiaru powykonawczego – do państwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi
powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i kontrolę
wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Geodezyjna
Obsługa Budowy obejmuje w szczególności:
 założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy
państwowej;
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 odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji
robót) granic Terenu Budowy;
 wytyczenie i stabilizacja punktów głównych obiektów budowlanych;
 bieżącą obsługę geodezyjną Budowy w tym obmiary;
 Pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do
końca okresu gwarancyjnego;
 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą;
 wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub działki;
 trwałe ustabilizowanie punktów granicznych;
 okazanie granic właścicielom nieruchomości przylegającym do działek
objętych pozwoleniem na budowę;
 wykonanie operatu technicznego zawierającego: wykaz współrzędnych
punktów granicznych obiektu budowlanego, szkice wyniesienia z
wymiarowaniem, mapę wstęgową z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego
punktu, protokoły z okazania granic właścicielom nieruchomości
przylegających do Obiektu Budowlanego.
Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie
nienaruszonym i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają
ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub
odrzucenia Materiałów, elementów budowlanych, elementów Robót, wyboru
sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych Robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy,
Dokumentacji Projektowej, ST, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, będzie brał pod
uwagę wyniki badań Materiałów i Robót, uwzględni rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca. Wykonawca zaangażuje uprawnionego geodetę, który w
razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
Zarządzającemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez
Wykonawcę. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów
odwzorowania założonej przez geodetę.
Po wykonaniu Robót Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji Terenu
Budowy i pełnego uporządkowania terenów przylegających.
A.IX.1

Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia,
Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w decyzji
środowiskowej i w raporcie oddziaływania na środowisko oraz wszelkich
uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca powinien:
 organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających
odpadów budowlanych;
 unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia
Robót i eksploatacji przedsięwzięcia, a odpady selektywnie magazynować w
przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach
magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować;
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A.X

 wymaganą Dokumentacją Projektową wycinkę zieleni przeprowadzić poza
sezonem lęgowym ptaków (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia
włącznie);
 zapewnić minimalizację zmian stosunków wodnych w czasie prowadzenia
Robót; w miejscach ewentualnego drenażu wód podziemnych za pomocą
wykopów, należy zabezpieczyć wody z ich odwodnienia;
 przewidzieć zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę, w przypadku likwidacji
ujęć wód podziemnych, kolidujących z Obiektem Budowlanym lub zaniku
wody w ujęciach w wyniku drenażu;
Unikać zbędnej koncentracji
Robót z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz
eliminować prace maszyn i urządzeń na biegu jałowym;
 roboty w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie prowadzić w
godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposób powodujący najmniejszą
emisję hałasu do środowiska;
 zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg,
którymi poruszać się będą pojazdy wyjeżdżające z Terenu Budowy;
 zapewnić nadzór archeologiczny i obserwację archeologiczną pracom
ziemnym. W przypadku natrafienia na przedmiot posiadający cechy reliktu
archeologicznego, należy natychmiast wstrzymać prace ziemne. Wyniki
badań archeologicznych będą rzutowały na dalsze prace tzn. na
kontynuację prac budowlanych.
OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
Działania związane z kontrolą Robót mają na celu osiągnięcie założonej
jakości Zamówienia poprzez sterowanie przygotowaniem i wykonaniem
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót oraz
jakości Materiałów i elementów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli oraz możliwość pobierania próbek oraz badania Materiałów i Robót,
obejmujący personel, Laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W
przypadku, gdy nie zostały one określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót
zgodnie z dokumentacją Umowy, Dokumentacją Projektową oraz ST.

A.X.1

Program Zapewnienia Jakości (PZJ),
Wykonawca jest zobligowany do opracowania i uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości, zwanego
dalej PZJ, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania Robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz ustaleniami
przekazanymi przez ww. Inspektora. PZJ powinien zawierać elementy:
 sposób organizacji wykonania Robót, w tym termin i sposób ich
prowadzenia;
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót;
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
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wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych elementów Robót;
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych Robót;
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis
Laboratorium własnego lub Laboratorium, któremu Wykonawca zamierza
zlecić prowadzenie badań);
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na Terenie Budowy z ich
parametrami technicznymi, wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i
urządzenia pomiarowo-kontrolne;
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas
dostaw
materiałów,
wytwarzania
mieszanek
i
wykonywania
poszczególnych elementów Robót.

Wykonawca dysponujący własnym Laboratorium dostarczy Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego, świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp
do pomieszczeń Laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,
sprzętu, zaopatrzenia Laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki badań, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, natychmiast wstrzyma
użycie do Robót badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy Laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych Materiałów. W przypadku
zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego
Laboratorium, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, będzie wymagać
dokumentów potwierdzających uprawnienia danego Laboratorium do
wykonywania konkretnych badań.
Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
A.X.2

Pobieranie próbek,
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, będzie miał
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu Próbek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, 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 badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
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przypadku, koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania Próbek
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez ww. Inspektora.
A.X.3

Badania i pomiary,
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania
wymaganego w ST, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca
powiadomi ww. Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego na piśmie wyniki do jego akceptacji.

A.X.4

Raporty z badań,
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie
określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą
przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

A.X.5

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania Próbek i badania
Materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
Materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może
pobierać Próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to ww. Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
Laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.

A.X.6

Atesty jakości,
Przed wykonaniem badań jakości Materiałów przez Wykonawcę, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko Materiały, które
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu
bądź posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w ST. W przypadku Materiałów, dla których atesty są
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wymagane w ST, każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie
posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych
wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. Materiały posiadające atesty producenta, a urządzenia –
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie
stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST, wówczas takie Materiały lub
urządzenia zostaną odrzucone.
A.XI

DOKUMENTACJA BUDOWY (DOKUMENTY ODNIESIENIA)
Dokumentacją Budowy, w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane są:
 pozwolenie
na
budowę
wraz
z
załączonym
projektem
budowlanym/uszczegółowionym;
 Dziennik Budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu –
także dziennik montażu;
 Protokoły Odbiorów Częściowych i Końcowych;
 operaty geodezyjne;
 Księgę Obmiarów Robót;
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, Deklaracje Zgodności z Polską Normą
lub Aprobaty Techniczne;
 protokoły konieczności ws. Robót dodatkowych i kosztorysy na te Roboty.

A.XI.1

Dziennik Budowy,
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do końca okresu gwarancyjnego określonego w dokumentacji
Umowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w
Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony prowadzenia Robót. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu. Z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
po drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Do Dziennika
Budowy należy wpisać:
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej;
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Programu
Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót;
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Programu
Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót;
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach;
 dane ws. czynności geodezyjnych (przed, po, w trakcie Robót);
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu;
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu;
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częściowych i końcowych odbiorów Robót;
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z
warunkami klimatycznymi;
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej;
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót;
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania Próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je
przeprowadzał;
inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania
się. Decyzje ww. Inspektora wpisane do ww. Dziennika Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania się.
A.XI.2

Księga Obmiaru,
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonywanych Robót
przeprowadza się w sposób ciągły w przyjętych jednostkach i wpisuje się do
Księgi Obmiaru.

A.XI.3

Dokumenty laboratoryjne,
Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia o jakości Materiałów,
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

A.XI.4

Pozostałe Dokumenty Budowy,
Do dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej,
następujące dokumenty:
 protokoły przekazania Terenu Budowy;
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;
 protokoły odbioru robót;
 operaty geodezyjne;
 protokoły z narad i ustaleń;
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 Dokumentację
Projektową
obejmującą
opracowania
zamienne i
uszczegółowienia opracowane przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego;
 inne dokumenty włączone do Dokumentacji Budowy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta, Zarządzającego, Wykonawcę za
zgodą ww.
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A.XI.5

Przechowywanie dokumentów budowy,
Dokumenty budowy będą prowadzone przez Wykonawcę i przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora
Nadzoru
Inwestorskiego,
Zarządzającego i przedstawiane do wglądu Zamawiającemu oraz
przedstawicielom uprawnionych organów.

A.XII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres Robót wykonywanych,
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych przez
Zamawiającego w dokumentach Umowy, ST i przyjętych odpowiednio w
Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca. Wyniki Obmiaru będą
wpisane do Księgi Obmiarów (rejestru obmiarów). Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilości Robót podanych w Kosztorysie ofertowym
lub Dokumentacji Projektowej, Przedmiarze Robót, gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na
piśmie. Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie określonym w Umowie.

A.XII.1

Zasady określenia ilości Robót i Materiałów,
Zasady określania ilości Robót podane są w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach, KNNR-ach i innych katalogach. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji
Projektowej i Przedmiarze Robót.

A.XII.2

Urządzenia i sprzęt pomiarowy,
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające
czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Wszystkie
urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie Obmiaru Robót powinny
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i
sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

A.XII.3

Czas przeprowadzenia obmiaru,
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Obmiaru Robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej
przerwy w Robotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary
elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie Księgi Obmiarów (rejestrze
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obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
A.XIII

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym
odbiorom:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
 Odbiorowi Częściowemu;
 Odbiorowi Ostatecznemu (końcowemu);
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi;
 odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

A.XIII.1

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie
jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników Badań Laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

A.XIII.2

Odbiór częściowy i odbiór etapowy,
Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót.
Odbioru Częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Odbiorze
Ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje komisja w obecności Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Zarządzającego i Wykonawcy. Komisja jest
powoływana przez Zamawiającego.

A.XIII.3

Odbiór ostateczny,
Odbiór Ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót
w odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonanych Robót. Całkowite
zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór
Ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
A.XIII.4 poniżej. Odbioru Ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Zarządzającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany, powielanie oraz udostępnianie osobom trzecim jest zabronione.

Strona | 30

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Projektową i ST. 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
niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Odbioru Ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji co nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne Obiektu, komisja oceni
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach Umowy. 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.
A.XIII.4

Dokumenty do odbioru ostatecznego,
Podstawowym dokumentem jest protokół Odbioru Ostatecznego Robót,
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
 dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy
i ew. uzupełniające lub zamienne);
 Protokoły Odbiorów Robót ulegających zakryciu i zanikających;
 Protokoły Odbiorów Częściowych;
 recepty i ustalenia technologiczne;
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (rejestr obmiaru);
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ);
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych Materiałów i wyrobów
budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami;
 karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do
zastosowanych Materiałów (wyrobów);
 wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi;
 wykaz przekazywanych kluczy;
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. na
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.)
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń;
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu;
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;
 oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem
Budowlanym;
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do Odbioru Ostatecznego, komisja w
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porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Odbioru Ostatecznego
Robót. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub
niezgodności wykonania Robót z Zamówieniem. Protokół Odbioru Końcowego
jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
A.XIII.5

Odbiór po upływie okresu Rękojmi lub gwarancji,
Celem odbioru po okresie Rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych
Robót będących przedmiotem Zamówienia po użytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych Robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po
upływie okresu Rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej Obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie A.XIII.3.
„Odbiór Ostateczny (końcowy) Robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji
gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej
jakości Robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien
zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych Robotach
budowlanych.

A.XIV

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną przez Zamawiającego w dokumentach Umowy
i przyjęta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla Robót
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach Umowy
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe Robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami
pośrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za pracę w godzinach
nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);
 wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy;
 koszty zmniejszenia wartości Robót rozbiórkowych z tytułu odzysku
materiałów rozbiórkowych przechodzących na własność Wykonawcy;
 koszty utylizacji Materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony
środowiska;
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy, montażem i demontażem,
usunięciem po zakończeniu Robót);
 wykonanie wszystkich Robót Tymczasowych niezbędnych do wykonania
Robót Podstawowych;
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace
personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium,
wydatki ws.bhp; usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę placów i
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A.XIV.1

bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;
zastosowanie Materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego
wykonania Robót lub wynikających z przyjętej technologii Robót;
koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg
technologicznych;
stosowanie się do PZJ;
inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi;
koszty pobierania i badań Próbek;
przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych /
wykonawczych;
zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu
innych wydatków mogących wystąpić w okresie realizacji Robót i w okresie
gwarancyjnym;
wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami
przebudowywanych linii/sieci przez właścicieli sieci;
koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci;
koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów;
wykonanie układów przejściowych na czas Budowy;
przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami ST;
uporządkowanie miejsc prowadzonych Robót i wywiezienie zbędnych
Materiałów Wykonawcy na składowisko Wykonawcy;
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem VAT.

Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu,
Wykonawca Robót opracuje dokumentację projektową budowy dróg
objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót, uzgodni
projekt organizacji ruchu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Zarządzającym i odpowiednimi instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w
organie zarządzającym ruchem publicznym, przekaże kopię zatwierdzanego
projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarządcom dróg. Koszty Budowy, utrzymania, likwidacji objazdów i
organizacji ruchu obejmować będą:
 opracowanie, uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdów i organizacji
ruchu;
 wybudowanie, zgodnie z dokumentacją, objazdów i dróg dojazdowych,
 ustawienie oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu;
 opłaty / dzierżawy terenu zajętego przez objazdy;
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeżeli taka będzie wymagana
dla wdrożenia organizacji ruchu;
 oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usunięcia tymczasowych
oznakowań pionowych i poziomych, barier i świateł;
 utrzymania płynności ruchu publicznego;
 naprawę i remont dróg objazdowych;
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania;
 demontaż nawierzchni z elementów prefabrykowanych, demontaż
przepustów, mostków itp. na objazdach po zakończeniu Robót;
 doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
Koszty Budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji
ruchu ponosi Wykonawca.
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A.XIV.2

Koszty dodatkowe,
Dla wykonania Robót zamówionych przy zabezpieczeniu ciągłości
funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objętym
Robotami może zaistnieć konieczność wykonania tymczasowych połączeń
tych sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z użytkownikami sieci.
Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wyłączenia sieci z
eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla właściciela sieci
przewidzieć w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji uzbrojenia,
docelowych.

A.XV

DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 290);
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164);
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570);
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655);
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191);
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125);
 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 1725);
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672);
 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. poz. 469);
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031);
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128);
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.
U z 2015 r., poz. 460);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129);
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422);
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997
r. – w s ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997
r. Nr 129 poz. 844 – tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i
mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30);
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego
1995
r.
w
sprawie
rodzaju
i
zakresu
opracowań
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133);
 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14
października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z
2015 r. poz. 1789);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923);
 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV);
 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące
procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV;
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG;
 PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne;
 PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w
umowach;
 PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.
Część 826: Instalacje elektryczne;
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa,
Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r;
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990;
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003;
 Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL;
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa
2001, Zeszyt 3;
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 Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i
elementów preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4;
 Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa
2003, Zeszyt 9;
 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych,
Warszawa 2002, Zeszyt 5;
 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa
2003, Zeszyt 6;
 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych,
Warszawa 2003, Zeszyt 7;
 Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa
2003, Zeszyt 8;
 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych,
Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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B.I

SZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji technicznej są wymagania
obejmujące wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i
odbiór Robót Przygotowawczych. SST należy stosować, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu przez Zamawiającego i realizacji
przedmiotowych Robót przez Wykonawcę.

B.I.1

Zakres Robót objętych SST,
 mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i poszycia;
 wywożenie gałęzi na odległość do 2km;
 oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie,
korzenie, kora, wrzos);
 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej;
 wykonanie podłoża z materiałów sypkich.

B.I.2

Wymagania Ogólne,
Ogólne wymagania dotyczące wykonania sprzętu, Robót, kontroli jakości,
transportu, materiałów, sprzętu, obmiarów, odbiorów, podstaw płatności
określono w części "A" ST.

B.I.3

Sprzęt,
Do wykonywania Robót należy stosować:
 piły mechaniczne;
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z
pasa drogowego;
 spycharki;
 wciągarki;
 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac
związanych z wyrębem drzew;
 równiarki;
 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych, w
miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie Robót sprzętem zmechanizowanym
nie jest możliwe;
 koparki i samochody samowyładowcze, ciągniki z przyczepami;
 wibratory z zagęszczarkami do zagęszczania.

B.I.4

Oczyszczenie terenu z krzaków,
Roboty związane z usunięciem krzaków obejmują ich wycięcie i
wykarczowanie, następnie wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza Teren
Budowy lub miejsce na Terenie Budowy wyznaczone przez Zamawiającego
(Inwestora); zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na Terenie Budowy
pozostałości po wykarczowaniu. Wycinkę gałęzi o właściwościach materiału
użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W miejscach nasypów teren należy
oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm
poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu.
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Roślinność istniejąca w pasie Robót, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna
być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność,
która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób
zaakceptowany przez odpowiedni organ. Poza miejscami wykopów doły po
wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy
nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy
tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. Wykonawca
ma obowiązek prowadzenia Robót w taki sposób, aby krzewy przedstawiające
wartość, jako materiał użytkowy nie utraciły tej właściwości w czasie Robót.
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być
wykopane z dużą ostrożnością, w sposób, który nie spowoduje trwałych
uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.
B.I.5

Zdjęcie warstw humusu,
Warstwa humusu o średniej grubości 30 cm powinna być zdjęta z
przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu
trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w
Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno
być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem
równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania Robót, względnie
może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Robót (zmienna grubość
warstwy humusu, sąsiedztwo Budowli), należy dodatkowo stosować ręczne
wykonanie Robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz
w innych miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Grubość zdejmowanej warstwy
humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na Terenie Budowy itp.) powinna być zgodna z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, według faktycznego stanu występowania. Stan
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze
zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować w regularnych
pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak
dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie opadów
i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem
nieorganicznym. Nadmiar humusu należy wywieść poza Teren Budowy na
odkład. Miejsce wywozu wskaże Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

B.I.6

Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopów, korytowanie,
Kontury Robót ziemnych pod fundament płytowy, korytowanie dróg
wewnętrznych i stanowisk obozowania ulegające późniejszemu zasypaniu
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania Robót ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów pod fundament budynku higieniczno sanitarnego zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być
wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych Robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach
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powinno być sprawdzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zapisem
w Dzienniku Budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z
dokładnością do +/– 5cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów
załamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być
większe niż +/– 10cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót
ziemnych nie może przekroczyć +1cm i – 3cm. Szerokość wykopu nie może
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10cm, a krawędzie
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych
poza obszar Robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania Robót spadki,
zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych
i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe
odwodnienie w całym okresie trwania Robót ziemnych. W czasie Robót
ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
B.I.7

Przygotowanie podłoża, zagęszczenie gruntu,
Stosownie do występujących warunków gruntowo-wodnych zaprojektowano
podłoże z zagęszczonej podsypki piaskowo – żwirowej. Materiałem zasypu
powinien być grunt bez grud, kamieni, mineralny, sypki, drobno - i
średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiał zasypu powinien być zagęszczony. Wykonawca jest odpowiedzialny
za utrzymanie wykopów w stanie suchym podczas prowadzenia i odbioru
Robót. Wykopy częściowo wymagają odwodnienia, z uwagi na występowanie
wody gruntowej.

B.I.8

Kontrola jakości Robót,
Zakres kontroli obejmować będzie: Pomiar szerokości dna wykopu, pomiar
rzędnych, pomiar spadu podłużnego. Pomiary zostaną wykonane
niwelatorem, łatą, poziomicą w odstępach co 20 cm oraz punktach
wątpliwych. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowej
o więcej niż + - 10cm, rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od
rzędnych projektowych o więcej niż -3cm lub +1cm. Nierówności powierzchni
dna wykopu, mierzone łatą , nie mogą przekraczać 3cm. Wszystkie Roboty,
które wykazują większe odchylenia cech od określonych powyżej powinny
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne
wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może
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uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość Robót i ustali
zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
B.I.9

Transport,
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.
Pnie przedstawiające wartość, jako materiał użytkowy (np. budowlany,
meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób niepowodujący ich
uszkodzeń. Humus i podłoże należy przemieszczać z zastosowaniem
równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym.

B.I.10

Oczyszczenie terenu z pozostałości,
Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny
z ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą
specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać
zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce
powinny być usunięte przez Wykonawcę z Terenu Budowy lub składowane w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Inwestora) lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie Robót
przygotowawczych, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z
zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich
przepisów. Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne
spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, tj. spalanie w wysokich stosach
albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu
spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących
się części. Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę
do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do
spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych Robót, Wykonawca
powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w którym będzie
możliwe dalsze spalanie. Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez
Wykonawcę z Terenu Budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, są zakopywane na Terenie Budowy, to
powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być
przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą
gruntu o grubości, co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana
i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod
rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa
się przepływ wód powierzchniowych.

B.I.11

Dokumenty odniesienia (przepisy związane),





PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar;
PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie
i badanie podłoża gruntowego;
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i
badania;
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –
Wymagania ogólne wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 rok;
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B.II

SST - KONSTRUKCJE BETONOWE,
Przedmiotem SST są wymagania obejmujące czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie i odbiór Robót wykonanych z betonu, żelbetu (za
wyjątkiem przygotowania i montażu zbrojenia). SST należy stosować, jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu przez Zamawiającego i
realizacji przedmiotowych Robót przez Wykonawcę.

B.II.1

Zakres Robót objętych SST,
Roboty określono, jako wykonanie płyty fundamentowej pod budynek
higieniczno - sanitarny w formie prefabrykowanego kontenera, fundamenty
pod elementy małej architektury oraz urządzenia techniczne.

B.II.2

Wymagania Ogólne,
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, kontroli jakości, transportu,
materiałów, sprzętu, obmiarów, odbiorów, podstaw płatności określono w
części "A" ST.

B.II.3

Materiały,
 Do wykonania betonów klasy C8/10 i wyższych powinien być stosowany
cement portlandzki CEM I do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spełniający
wymagania PN-EN 197-1:2012. Te trzy klasy dzielą się w zależności od swej
wytrzymałości wczesnej na cement o normalnej wytrzymałości, wczesnej
(oznaczenie symbolem N): 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N oraz na cement o
wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem R) 32,5R 42,5R
52,5R. Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym
składem: zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%,
zawartość alkaliów do 0,6%, zawartość alkaliów pod warunkiem
zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, zawartość C4AF + 2 x
C3A ≤ 20%, zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w
PN-EN 197-1:2012. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki
betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: oznaczenie
wytrzymałości wg PN-EN 196-1:2016-07; oznaczenie czasu wiązania wg
PN-EN 196-3, 196-3:2016-12; oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN
196-3, 196-3:2016-12; sprawdzenie zawartości grudek cementu nie
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Wyniki
badań powinny spełniać następujące wymagania: początek wiązania
najwcześniej po upływie 60 minut; koniec wiązania najpóźniej po upływie 10
godz.; oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm.
Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i
szybko twardniejącym, większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki
należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2
mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z
normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.
 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o
stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu
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oddzielnie składowane, na umocnionym i czystym podłożu w sposób
uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny spełniać
wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie
powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny
być większe niż: ⅓ najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego
elementu betonowego; ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia,
leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
Do betonów klas C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy
granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16
mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że
zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez
zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów
granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym
wymaganiom: zawartość pyłów mineralnych – do 1%; zawartość ziaren
nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%; wskaźnik
rozkruszenia: dla grysów granitowych – do 16%, dla grysów bazaltowych i
innych – do 8%, nasiąkliwość – do 1,2%, mrozoodporność według metody
bezpośredniej – do 2%, mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody
bezpośredniej do 10%, reaktywność alkaliczna z cementem określona wg
normy PN-EN 480-12:2006(u) – 480-12:2008 nie powinna wywoływać
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, zawartość związków siarki –
do 0,1%, zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, zawartość
zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od
wzorcowej. Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego. Zawartość 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 – 53÷76%. Piasek powinien spełniać
następujące wymagania: zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN
480-12:2006(u) – 480-12:2008 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 w kruszywie
drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej
dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: oznaczenie składu
ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN
933-7:2000, oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się
podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, oznaczenie zawartości
pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN
933-9+A1:2013-07 lub PN-EN 933-10:2009. Dostawca kruszywa jest
zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego
pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania
specjalnego
dotyczące
reaktywności
alkalicznej
w
terminach
przewidzianych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku,
gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po
jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę
wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania
receptury roboczej betonu.
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 Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować
można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.
 Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
działaniu: napowietrzającym, uplastyczniającym, przyśpieszającym lub
opóźniającym
wiązanie.
Dopuszcza
się
stosowanie
domieszek
kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających, przyśpieszająco uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów do 31
grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny
techniczne oraz posiadać deklaracje właściwości użytkowych.
 Zaleca się do stosowania przed betonowaniem: środki antyadhezyjne,
złącza do łączenia deskowania.
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać wymagania
nasiąkliwości, mrozoodporności, wodoszczelności oraz mieć właściwy
wskaźnik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczącymi betonu i
metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12. Skład mieszanki
betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12
tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki
w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosunek poszczególnych frakcji
kruszywa
grubego
ustalany
doświadczalnie
powinien
odpowiadać
najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być
jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy
zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy
kruszywie grubym do 16mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance
betonowej ustala się następująco: z ustalonym składem kruszywa grubego
wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie
większą od dopuszczalnej, ilość piasku; za optymalną ilość piasku przyjmuje
się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie
charakteryzuje się największą masą objętościową. Wartość parametru A do
wzoru
Bolomey’a
stosowanego
do
wyznaczenia
wskaźnika
w/c
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie.
Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości
betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od
wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance
można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze
fachowej.
Minimalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 260
kg/m3 dla betonu klas C20/25.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez
wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura
dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie
należy określić jako równą 1,3 C (gdzie C – wytrz. charakterystyczna w MPa).
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B.II.4

Warunki przyjęcia na Teren Budowy materiałów i wyrobów do robót
betonowych,
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na Teren Budowy,
jeśli spełniają następujące warunki: są zgodne z ich wyszczególnieniem i
charakterystyką podaną w Dokumentacji Projektowej i ST; są właściwie
opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu); spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi
dokumentami odniesienia; producent dostarczył dokumenty świadczące o
dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do
jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów
lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania; spełniają wymagania
wynikające z ich terminu przydatności do użycia.

B.II.5

Warunki przechowywania
betonowych,

materiałów

i

wyrobów

do

robót

Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych bądź aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed
działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być
przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze
powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw
nie większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu
wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach
po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano
materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.
B.II.6

Sprzęt,
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Do podawania mieszanek należy
stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się
przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie
większą niż 10m. Stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000
drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od 65% odległości między
prętami zbrojenia.

B.II.7

Transport mieszanki betonowej,
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji
ani zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego. Masę
betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany, powielanie oraz udostępnianie osobom trzecim jest zabronione.

Strona | 44

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

(„gruszkami”). Ilość należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość
betonowania z uwzględnieniem dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.Czas trwania transportu
i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego
sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temp. otoczenia
+15°C; 70 min. przy temp. otoczenia +20°C; 30 minut przy t. otocz. +30°C.
B.II.8

Deskowanie,
Dopuszcza się dowolnej formy deskowania po uzyskaniu przez Wykonawcę
aprobaty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Deskowanie powinno w czasie
eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz bezpieczeństwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań ich projekt
techniczny powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadających warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowań
powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości
betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz
wielokrotność użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak
szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.
Deskowania powinny być wykonane ściśle według ich dokumentacji
projektowej i przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tak, aby wykluczyć możliwość
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej
konstrukcji. Deskowanie systemowe, przed wypełnieniem ich masą betonową
powinno być posmarowane środkiem adhezyjnym.

B.II.9

Betonowanie,
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prawidłowość wykonania wszystkich
Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: prawidłowość
wykonania deskowania, prawidłowość wykonania zbrojenia, zgodność
rzędnych z Dokumentacją Projektową, czystość deskowania oraz obecność
wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny;
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy
roboczej; prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między
innymi
wykonania
przerw
dylatacyjnych,
warstw;
prawidłowość
rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.); gotowość
sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie
powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN
206+A1:2016-12. 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 płyty mieszankę betonową należy
układać bezpośrednio z pojemnika lub
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rurociągu pompy.
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
wibratory wgłębne 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 zagłębiać buławę na głębokość
5÷8cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w
czasie 20÷30s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; kolejne
miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R
jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi
0,3÷0,5m; belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania
powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi
drganiami na całej długości; czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym
lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60
s.; 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.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do powierzchni elementu.
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 szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem
betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym 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, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
B.II.10

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i
wiązaniu betonu,
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie
niższych niż plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez
beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem.
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie
ulewnego deszczu, należy wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą
mat lub folii.

B.II.11

Pielęgnacja Betonu,
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni
betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody
z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy
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temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz.
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobę).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w
następne dni co najmniej 3 razy na dobę.
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 przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa.
B.II.12

Wykańczanie powierzchni Betonu,
Dla powierzchni betonowych obowiązują przewiduje się następujące
wymagania:
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień
między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad
powierzchnię; pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; wypukłości i wgłębienia
nie powinny być większe niż 2 mm;
 Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia
powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą
tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

B. II.13

Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania,
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w
trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych
o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
 1 próbka na 100 zarobów;
 1 próbka na 50 m3 betonu;
 1 próbka na zmianę roboczą;
 3 próbki na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a
następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z
normą PN-EN 206+A1:2016-12. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej
wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych
badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej
klasie betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po
28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za
zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, spełnienie tego warunku w okresie
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.

B.II.14

Dokumenty odniesienia (przepisy związane),
 PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie
wytrzymałości (wersja angielska);
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 PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Część 2: Analiza
chemiczna cementu (wersja angielska);
 PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie
czasu wiązania i stałości objętości (wersja angielska);
 PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia
zmielenia;
 PN-EN 197-1:2012, PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład,
wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku;
 PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Część 2: Ocena zgodności;
 PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1:
Metody pobierania próbek;
 PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2:
Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych;
 PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych
właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego;
 PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5:
Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska);
 PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6:
Definicje powtarzalności i odtwarzalności;
 PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część
1: Oznaczenie składu ziarnowego – Metoda przesiewania;
 PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część
2: Oznaczenie składu ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit
badawczych;
 PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część
3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości (wersja
angielska);
 PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część
4: Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu;
 PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw
Część 5: Oznaczenie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach
powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych;
 PN-EN 933-6:2014-07 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw –
Część 6: Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw
(wersja angielska);
 PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część
7: Oznaczenie zawartości muszli – Zawartość procentowa muszli w
kruszywach grubych;
 PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw –
Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek – Badanie wskaźnika
piaskowego (wersja angielska);
 PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw –
Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek – Badanie błękitem
metylenowym (wersja angielska);
 PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część
10: Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza) (wersja angielska);
 PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Część 3: Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości;
 PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości (w.ersja
angielska);
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 PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badań. Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania
(w. ang.);
 PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2:
Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i
etykietowanie (wersja angielska);
 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu;
 PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
Część 2: Oznaczanie czasu wiązania;
 PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
Część 4: Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki
betonowej;
 PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
Część 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej;
 PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
Część 6: Analiza w podczerwieni;
 PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
Część 8: Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji (wersja
angielska);
 PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badań. Część 10 Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w
wodzie;
 PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badań. Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach;
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu;
 PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2004 Beton. Część 1: Wymagania,
właściwości, produkcja i zgodność (wersja angielska);
 PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Część 2: Wykonanie i pielęgnacja
próbek do badań wytrzymałościowych;
 PN-EN 12390-3:2011 PN-EN 12390-3:2011/AC:2012 Badania betonu.
Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania;
 PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody
pod ciśnieniem;
 PN-EN 12504-1:2011 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty
rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie;
 PN-EN 12504-2:2013-03 Badanie betonu w konstrukcjach;
Część 2: Badania nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia (wersja
angielska);
 PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3:
Oznaczanie siły wyrywającej;
 PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali
ultradźwiękowej;
PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń.
Terminologia podstawowa;
 PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1:
Określenia, podział i główne parametry;
 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i
żelbetowych, wydanie ITB nr 240/82;
 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez
zastosowanie dodatków mineralnych, wydanie ITB nr 306/91;
 War. techn. wyk. i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok.
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B.III

SST - ZBROJENIE
Przedmiotem SST są wymagania obejmujące wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór zbrojenia betonu. SST
należy stosować, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
przez Zamawiającego i realizacji przedmiotowych Robót przez Wykonawcę.

B.III.1

Zakres Robót objętych SST,
Roboty określono, jako wykonanie: zbrojenia
żelbetowej pod kontener higieniczno - sanitarny.

B.III.2

fundamentowej

płyty

Wymagania Ogólne,
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, kontroli jakości, transportu,
materiałów, sprzętu, obmiarów, odbiorów, podstaw płatności określono w
części "A" ST.

B.III.3

Materiały,
 Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach
budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków
wg Dokumentacji Projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku
RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b;
 Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego,
tzw. wiązałkowego;
 Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z
betonu, stali, oraz z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe powinny
być mocowane do prętów zbrojenia.

B.III.4

Sprzęt,
Sprzęt przy przygotowaniu i montażu zbrojenia powinien zostać
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie rodzaje
sprzętu jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne
oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Miejsca lub elementy
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone.
Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na Terenie
Budowy. Osoby obsługujące ww. sprzęt powinny być odpowiednio
przeszkolone.

B.III.5

Transport,
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami
transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, w momencie dostawy stali na Teren Budowy, dokona w
obecności Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach i kręgach, na
podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka.
Atest powinien zawierać: znak wytwórcy; oznaczenie wyrobu wg normy
PN-H-93215; gatunek stali; numer wyrobu lub partii; znak obróbki cieplnej;
średnicę nominalną.
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B.III.6

Przygotowanie Zbrojenie,
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry,
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub
zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się
rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek.
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu
materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również
cięcie palnikiem acetylenowym.
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia
podaje norma PN-EN 1992-2:2010. Minimalna odległość od krzywizny pręta
do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i
A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia
prętów o średnicy d ≤ 12mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań
elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie
pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co
najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów
montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze
haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

B.III.7

Montaż Zbrojenia,
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie
prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W
konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej
się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi
środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali,
która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny
zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego
powinna wynosić co najmniej: 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów
i podpór masywnych; 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór
masywnych, 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 0,03 m – dla
zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 0,025 m – dla strzemion
ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji
Projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym,
zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy,
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wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m,
przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. W
szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania
prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.
B.III.8

Kontrola jakości Robót,
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności
z Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na Teren Budowy należy przeprowadzić:
 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem; sprawdzenie stanu
powierzchni wg normy PN-H-93215;
 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215;
 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215;
 próba rozciągania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja
angielska); próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki.
Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić
pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia
zbrojenia podano poniżej:
otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5mm, nie
przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny; rozstaw prętów w świetle: 10
mm; odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10mm; długość pręta
między odgięciami: ±10mm; miejscowe wykrzywienie: ±5mm. Poprzeczki
pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1mm (wzajemne odległości
mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące
wymagania: dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do
zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%; liczba uszkodzonych
skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na
tym pręcie; różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna
przekraczać ±0,5cm; różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać
±2cm.

B.III.9

Dokumenty odniesienia (przepisy związane),
 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie;
 PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju;
 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane;
 PN-ISO 6935-2/AK:1998 AK:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu.
Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju;
 PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 2: Mosty z
betonu – Obliczanie i reguły konstrukcyjne;
 PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Próba zginania (wersja angielska);
 PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w
temperaturze pokojowej (wersja angielska);
 PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu – Reguły ogólne
i reguły dla budynków;
 instrukcje ITB.
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B.IV

SST - KONSTRUKCJE I ELEMENTY Z DREWNA
Przedmiotem SST są wymagania obejmujące wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór Robót elementów
drewnianych. Szczegółową Specyfikację Techniczną należy stosować, jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu przez Zamawiającego i
realizacji przedmiotowych Robót przez Wykonawcę.

B.IV.1

Zakres Robót objętych SST,
Roboty określono, jako wykonanie: konstrukcji i elementów z drewna (więźba
dachowa, fragmentów zewnętrznych warstw osłonowych ścian szczytowych,
elementów małej architektury.

B.IV.2

Wymagania Ogólne,
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, kontroli jakości, transportu,
materiałów, sprzętu, obmiarów, odbiorów, podstaw płatności określono w
części "A" ST.

B.IV.3

Materiały,
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy
stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem lub w sprawie wgłębnego zabezpieczania drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem metodą ciśnieniową.
Dla Robót stosuje się drewno klasy C30. wg następujących Norm:
 PN-82/D-94021
Tarcica
iglasta
sortowana
metodami
wytrzymałościowymi;
 PN-B-03150:2000/Az1:2001.
Konstrukcje
drewniane.
Obliczenia
statyczne i projektowanie;
 PN-EN 912:2000.Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników
stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosić: dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 0 nie więcej niż
20%; dla konstrukcji na otwartym powietrzu – nie więcej niż 23%; dla
konstrukcji klejonych – nie więcej niż 15%; dla drobnych elementów
konstrukcyjnych – nie więcej niż 15%. Dopuszcza się stosowanie złącz
ciesielskich
z
łączników
ocynkowanych:
gwoździe
okrągłe
wg
BN-70/5028-12; śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002;
śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121; nakrętki sześciokątne wg
PN-EN-ISO 4034:2002; nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151; podkładki
kwadratowe wg PN-59/M-82010; wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg
PN-85/M-82501; wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503;
wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505; płytki kolczaste;
Dopuszcza się stosowanie złącz ciesielskich z łączników ocynkowanych:
gwoździ okrągłych wg BN-70/5028-12; śrub z łbem sześciokątnym wg PN-EN
– ISO 4014:2002; śrub z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121; nakrętek
sześciokątnych wg PN-EN-ISO 4034:2002; nakrętek kwadratowe wg
PN-88/M-82151 podkładek kwadratowych wg PN-59/M-82010;
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wkrętów do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501; wkrętów do
drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503; wkrętów do drewna z łbem
kulistym wg PN-85/M-82505;płytek kolczastych;
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed
działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do
stosowania aktualnymi przepisami (aprobatami technicznymi) tj.: środki do
ochrony przed grzybami i owadami; środki do zabezpieczenia przed sinizną i
pleśnieniem; środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
B.IV.4

Sprzęt,
Do montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stanowisko robocze powinno być
urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

B.IV.5

Transport i składowanie,
Materiały do wykonania konstrukcji i elementów drewnianych powinny być
przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający
unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na
poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą
folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach
rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Łączniki i
materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed
działaniem czynników atmosferycznych.
Każda partia materiału dostarczona na Teren Budowy, przed jej
wbudowaniem, musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiór Materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdzi ww.
Inspektor wpisem do Dziennika Budowy. Wymagana jakość Materiałów
powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na Teren Budowy bez
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być
dopuszczone do stosowania. Odbiór Materiałów powinien obejmować
sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez Producenta, materiał powinien być zbadany zgodnie z
postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do Robót
materiałów z odzysku lub używanych z wyjątkiem wskazanych przez
Inwestora Nadzoru Inwestorskiego. Nie dopuszcza się stosowania do Robót
materiałów,
których
właściwości
nie
odpowiadają
wymaganiom
przedmiotowych norm.

B.IV.6

Roboty,
Przekroje i rozmieszczenie elementów drewnianych powinny być zgodne z
Dokumentacją Projektową. Przy wykonaniu elementów powtarzalnych należy
stosować wzorniki (szablony) z desek struganych lub płyt OSB. Dopuszcza się
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następujące odchyłki w rozstawie wiązarów lub krokwi:+/- 2,0cm w osiach
rozstawu wiązarów; +/- 1,0cm w osiach rozstawu krokwi;
Elementy więźby dachowej stykające się z murem, betonem lub konstrukcją
stalową powinny być, w miejscach styku, odizolowane co najmniej jedną
warstwą papy. Łaty powinny mieć przekrój zgodny z Dokumentacją
Techniczną. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi
jednym gwoździem okrągłym. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach.
Rozstaw łat powinien być odpowiedni dla wybranego producenta pokrycia
dachowego.
B.IV.7

Kontrola jakości Robót,
Przed przystąpieniem do właściwych Robót montażowych należy sprawdzić
czy Roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z
Dokumentacją Projektową. Kontrola jakości polega na sprawdzaniu czy
dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne do stosowania w
budownictwie oraz sprawdzaniu właściwości technicznych dostarczonego
wyrobu.

B.IV.8

Dokumenty odniesienia (przepisy związane),
PN-EN-380:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Ogólne zasady
badań pod obciążeniem statycznym;
 PN-EN-383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określenie
wytrzymałości na docisk do podłoża dla łączników trzpieniowych;
 PN-EN-408:2004 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i
klejone warstwowo. Oznaczenie niektórych właściwości fizycznych i
mechanicznych;
 PN-EN-1381:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy
na zszywki;
 PN-EN-1382:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność
łączników do drewna na wyciąganie;
 PN-EN-1383:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność
łączników do drewna na przeciąganie;
 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie;
 PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
projektowanie ( Zmiana Az1);
 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie ( Zmiana Az2);
 PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie ( Zmiana Az3);
 PN-83/B-03154Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje
wsporcze. Obliczania statyczne i projektowanie;
 PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy
klejonych;
 PN-B-03160:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy
na wkręty;
 PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy
na sworznie i śruby;
 PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy
na pierścienie zębate;
 PN-B-03163:1997 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia;
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B.V

SST - ROBOTY POKRYWCZE DACHU, OBRÓBKI BLACHARSKIE
Przedmiotem SST są wymagania obejmujące wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór Robót pokrywczych dachu
i wykonania obróbek blacharskich. Szczegółową Specyfikację Techniczną
należy stosować, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
przez Zamawiającego i realizacji przedmiotowych Robót przez Wykonawcę.

B.V.1

Zakres Robót objętych SST,
Roboty określono, jako wykonanie: poszycia dachowego zwieńczającego
budynek higieniczno - sanitarny (w formie prefabrykowanych kontenerów),
obróbek blacharskich; rynien i rur spustowych;

B.V.2

Wymagania Ogólne,
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, kontroli jakości, transportu,
materiałów, sprzętu, obmiarów, odbiorów, podstaw płatności określono w
części "A" ST.

B.V.3

Materiały,
 blacha dachówkopodobna z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm z
powłoką plastizolową w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej. Powłoka
ochronna grubości minimum 200 mikronów matowa. Profilowanie o
wysokości od 40 – 60mm ze wzorem tłoczenia odpowiadającym dachówce
esówce;
 blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha dachówkopodobna;
 materiały pomocnicze tj. śruby, wkręty, elementy złączne do blach,
kształtki, rynajzy - zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej
blachodachówki, spoiwo cynowo - ołowiowe.

B.V.4

Sprzęt,
Roboty
można
wykonać
przy
użyciu
dowolnego
typu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

B.V.5

sprzętu

Transport,
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi
środkami transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub
utratą stateczności.

B.V.6

Roboty przygotowawcze,
Należy nabić łaty (prostopadle do krokwi) a krokwiach przy użyciu
ocynkowanych gwoździ 75x2,8mm w rozstawie wynikającym z instrukcji
producenta blachodachówki. W części okapowej (bezpośrednio do krokwi)
mocować deskowanie zabezpieczone warstwą wstępnego krycia z papy; do
deskowania montować rynajzy oraz łaty. Sprawdzić geometrię dachu i
dokładności wykonania więźby.
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B.V.7

Montaż blachodachówki,
Należy wykonać pas nadrynnowy i uchwyty rynnowe w rozstawie co 60cm ze
spadkiem rynny 3 mm/mb. Zamontować łatę nośną przy okapie na podkładce
dystansowej grubości około 2cm.
Kierunek montażu blachy jest dowolny, jednak jeżeli arkusz ma rowek
kapilarny z lewej strony, praktyczniej jest prowadzić montaż z lewej strony do
prawej. Po wstępnym zainstalowaniu pierwszego arkusza następny podkłada
się pod poprzedni i sprawdza ułożenie względem okapu. Po wstępnym
zainstalowaniu arkusza następnego należy przymocować arkusz poprzedni.
Blachy mocować do łat wkrętami samowiercącymi 4,8x35mm z uszczelką z
EPDM odporną na zmiany temperatury i promieniowanie słoneczne.
Blachy ze sobą łączyć wkrętami samowiercącymi 4,8x20mm z uszczelką.
Wkręty na łatach należy umieszczać w najniższym miejscu fali dachówki, a do
wkręcania stosować wiertarkę z płynną regulacją mocy. Łączenie arkuszy na
długości blach wykonać na górze fali. Arkusze blach należy przymocować na
każdej fali, w miejscach: przy okapie, przy kalenicy, przy zakładzie
wzdłużnym, przy krawędziach bocznych dachu. Dopasowanie blachy do
szerokości dachu: albo przez przesunięcie arkusza o jedna falę albo docięcie
blachy narzędziami niepowodującymi uszkodzenia powłoki ochronnej na
blasze. Po zamocowaniu blachy na dachu należy zerwać folię ochronną tak,
aby uszczelka z tworzywa EPDM znajdująca się pod podkładką wkrętu
samowiercącego dolegała bezpośrednio do blachy.
Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek z blach miedzianych
na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Stosować
obróbki z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki. Obróbka z blachy
powlekanej wiatrownic powinna licować się z górną powierzchnią blachy
dachówkopodobnej.
Kalenica tzw. baryłkowa powinna być zamocowana minimum na co drugim
grzbiecie blachy dachówkowej. Między blachą gąsiora a blachą dachową
wcisnąć uszczelkę z pianki PU stosowną do kształtu fali blachodachówki. W
uszczelce co 1,50m zostawić otwór wentylacyjny szerokości 1cm.
Ławy i stopnie zamontować w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej stosując zalecenia montażowe producenta tych akcesoriów. Po
zakończeniu robót na dachu, w ścianach osadzić uchwyty na rury spustowe
-minimum trzy szt. na długości każdej rury spustowej.

B.V.8

Dokumenty odniesienia (przepisy związane),











PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu.
Charakterystyka Wyrobów Samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej
lub ze stali odpornej na korozję.-Część 1: Stal;
PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobów z blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym
podłożu;
PN-EN ISO 12944-7 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją
konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.7 :
Wykonanie i nadzór prac malarskich;
PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane;
PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane;
PN-61/B –10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej;
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości.
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B.VI

SST - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Przedmiotem SST są wymagania obejmujące wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór Robót instalacyjnych
elektrycznych, zewnętrznych. Szczegółową Specyfikację Techniczną należy
stosować, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu przez
Zamawiającego i realizacji przedmiotowych Robót przez Wykonawcę.

B.VI.1

Zakres Robót objętych SST,
Roboty określono, jako wykonanie:
 układaniem kabli w ziemi, w kanałach i tunelach, na mostach i pomostach
kablowych oraz w budynkach;
 montażem muf i głowic kablowych, montażem konstrukcji wsporczych do
układania kabli;
 robotami ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem podłoża i robotami
towarzyszącymi.

B.VI.2

Wymagania Ogólne,
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, kontroli jakości, transportu,
materiałów, sprzętu, obmiarów, odbiorów, podstaw płatności określono w
części "A" ST.

B.VI.3

Materiały,






kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne;
osprzęt kablowy - mufy i głowice;
wsporniki i drabinki kablowe;
oprawy gniazd wtykowych, zewnętrznych, oprawy oświetleniowe;
konstrukcje wsporcze dla oświetlenia ulicznego i drogowego.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być
zgodne z podanymi w Dokumentacji Projektowej. Zastosowanie innych
rodzajów (typów) urządzeń niż wymienione w ww. Dokumentacji
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem uzgodnienia zmian z Projektantem
i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
B.VI.4

Sprzęt,
Roboty
można
wykonać
przy
użyciu
dowolnego
typu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

B.VI.5

sprzętu

Transport i składowanie,
Podczas transportu na Teren Budowy należy zachować ostrożność aby nie
uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury wykonywania
transportu ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji, wynoszą dla kabli
nawiniętych na bębny: –15°C oraz –5°C dla zwiniętych w „ósemkę” odcinków.
Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku możliwości
uszkodzeń transportowych.
Kable należy przechowywać na ww. bębnach lub jeśli ilość kabla jest niewielka
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zwinięte w tzw. „ósemkę”. Końce kabli producent zabezpiecza przed
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój), w przypadku gdy
dokonuje się odcięcia części kabla – należy zabezpieczyć pozostający w
magazynie odcinek zalutowaną osłoną ołowianą lub kapturkiem, najlepiej
termokurczliwym.
W magazynie o miękkim podłożu należy ułożyć twarde podkłady pod tarcze
bębna i zabezpieczyć klinami przed samoczynnym toczeniem. Pozostały
sprzęt i osprzęt podstawowy i pomocniczy należy przechowywać w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp.
Szczególnie należy chronić Materiały przed negatywnymi skutkami wpływów
atmosferycznym oraz zawilgoceniem.
B.VI.6

Wykonanie Robót,
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać przy udziale geodety
trasowania przebiegu linii energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej
charakterystycznych punktów.
Należy jednocześnie prowadzić trasę kablową w taki sposób, aby zachować
odpowiednie odległości od innych elementów znajdujących się w ziemi, w
okolicy trasy np. minimum 50cm od fundamentów budynków i granicy pasa
jezdni, 150cm od rosnących drzew, itp. Szczegółowe wartości odległości kabli
od innych elementów znajdujących się w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.
Przy układaniu kabli w ziemi zakres Robót obejmuje: wyznaczenie trasy linii
kablowej; wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami
przy
zasypywaniu
dołów
oraz
wymianę
gruntu
w
przypadku
nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego; nasypanie warstwy piasku na
dno rowu kablowego; układanie kabli w rowach i wykopach; układanie kabli w
rurach i blokach, ułożonych w ziemi; ułożenie folii oznaczeniowej; zasypanie
rowów i wykopów kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru
ziemi.
Roboty ziemne należy przyjąć zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.:
„Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w
gruntach kat. I-IV”.
Szerokość rowu kablowego zależy od liczby i rodzaju kabli układanych
równolegle, jednak nie powinna być mniejsza od: 30 cm dla głębokości do
60cm i 40 (50)cm w pozostałych przypadkach. Głębokość minimalna
układania, mierzona w osi kabla, zależy od rodzaju, przeznaczenia oraz
napięcia znamionowego kabla (ze względu na warstwę podsypki piaskowej
oraz średnicę kabla wykop jest kilkanaście centymetrów głębszy):50 cm dla
kabli układanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oświetlenia
związanego z ruchem drogowym; 70cm dla pozostałych rodzajów i
przeznaczeń kabli o napięciu do 1kV; 80cm dla kabli o napięciu do 15kV,
układanych poza terenami rolniczymi; 90cm dla kabli o napięciu do 15kV,
układanych na terenach rolniczych; 100 cm dla kabli o napięciu powyżej 15
kV. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi należy prowadzić
w osłonach otaczających (rury ochronne lub bloki kablowe), układanych w
wykopach. W niektórych przypadkach można dokonać ułożenia osłon bez
konieczności rozbiórki drogi, toru lub ulicy, stosując technologię podkopów i
przecisków. Podkopy wykonuje się specjalnymi łopatami, które posiadają
zmniejszoną powierzchnię roboczą oraz wydłużone trzonki, w celu ułatwienia
kopania. Przeciski wykonuje się specjalnie do tego celu przystosowanymi
urządzeniami.
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B.VI.7

Układanie kabli w rowach i wykopach,
Kabel należy ułożyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości min. 10
cm – dopuszcza się pominięcie podsypki dla gruntów piaszczystych. Linia
układanego kabla powinna być falista, aby ilość ułożonego kabla była większa
o 1-3% od długości wykopu. Zasadą jest układanie w jednym rowie kabli na
jednym poziomie, przy czym odległość minimalna od kabli sąsiednich zależy
od napięcia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1kV i 25 cm dla kabla
powyżej 1kV. Dla ułatwienia lub umożliwienia robót naprawczych należy
przewidzieć układanie kabli z zapasem, przy każdym elemencie, gdzie
następuje połączenie lub podłączenie kabla (mufy, złącza kablowego itp.),
Stosuje się dwa sposoby układania kabli: ręczny lub mechaniczny.
Wykopy należy zasypać warstwą piaskową grubości min. 10 cm i ubić
warstwę, a następnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubości do 15
cm; ułożyć folię oznaczeniową o grubości powyżej 0,5 mm i o szerokości
powyżej 20 cm, przykrywającej przysypany warstwą piasku kabel. Kolory folii
używanych do oznaczeń wskazują napięcie znamionowe kabla:
niebieska do 1 kV i czerwona powyżej 1 kV.

B.VI.8

Układanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi,
Kable układane w miejscach, gdzie są szczególnie narażone na uszkodzenia,
chroni się poprzez osłony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV
sztywnych lub giętkich, stalowych oraz jedno- lub wielootworowych blokach
betonowych. Instalacje osłonowe dłuższe niż 60 m lub posiadające
rozgałęzienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaża się w
studnie kablowe. Studnie żelbetowe są najpopularniejsze i posiadają wymiary
minimalne 800x800 mm, powinny posiadać odwodnienie (kanalik) i
zamykany właz lub przykrycie z płyty betonowej lub żelbetowej, a także
odpowietrznik dla umożliwienia odpływu ewentualnych gazów jakie mogą się
zebrać w studzience. Średnica otworu osłony kabla powinna mieć co najmniej
1,5 średnicy kabla, jednak nie mniej niż 50 mm. Zasadą jest prowadzenie
jednego kabla w danym otworze, jednak dopuszcza się odstępstwa od tej
zasady w przypadku zestawu kabli jednożyłowych tworzących wiązkę
wielofazową, zestawu kabli sygnalizacyjnych podłączonych do jednego
urządzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podłączonych
do jednego urządzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do osłony należy
oba końce uszczelnić, szczególnie kiedy następuje przejście pomiędzy
odrębnymi strefami wydzielenia pożarowego (stosuje się wtedy przepusty
ogniowe lub specjalne materiały izolujące, w zależności od wymaganego
stopnia ochrony pożarowej). Wciąganie kabli do rur można wykonywać przy
budowie nowych linii, niekiedy występuje konieczność wykonania osłon
kablowych na ułożonych wcześniej kablach lub ich odcinkach – wtedy stosuje
się technologię z zastosowaniem rur osłonowych dwudzielnych.

B.VI.9

Montaż osprzętu kablowego i oznaczenie linii kablowych,
Osprzęt powinien być montowany w miejscu docelowego ułożenia lub jeśli to
jest niemożliwe w najbliższym sąsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie
wolno wykonywać połączenia głowic kablowych na poziomie terenu, a
następnie umieszczać je na wymaganej wysokości, na słupie. Nie wolno
stosować muf w miejscach zagrożonych wybuchem, natomiast w miejscach
ogólnodostępnych powinny znajdować się w studzienkach kablowych.
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Przy montażu zestawu muf na kablach jednożyłowych, tworzących wiązkę,
należy kolejne mufy montować z przesunięciem odpowiadającym długości
mufy + min. 1m.
B.VI.10

Konstrukcje wsporcze dla oświetlenia zewnętrznego,
Wszystkie maszty, maszty wysięgnikowe i słupy będą mocowane w
fundamentach zgodnie z wytycznymi producenta dla tych konstrukcji.
Fundamenty należy zabezpieczyć poprzez malowanie farbą bitumiczną.
Należy stosować konstrukcje malowane fabrycznie np. proszkowo. Zabrania
się malowania takich konstrukcji za pomocą pędzla lub wałka na Terenie
Budowy. Konstrukcje wsporcze w części podziemnej muszą być
zabezpieczone przed korozją farbą bitumiczną do wysokości min. 25 cm
powyżej poziomu gruntu.
Oprawy oświetleniowe zewnętrzne powinny spełniać wymagania PN-EN
60598-1:2015-04 – wersja angielska i PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012.
Oprawy powinny charakteryzować się szerokim rozsyłem światła. Należy
stosować oprawy o konstrukcji zapewniającej odpowiedni stopień
zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej nie mniej
niż IP54 i klasę ochronności II. Elementy oprawy takie jak: układ optyczny i
korpus powinny być wykonane z materiałów nie podlegających korozji.
Oprawy dostosowane powinny być do instalowania lamp np. rtęciowych,
sodowych, metalohalogenkowych, ksenonowych i LED.

B.VI.11

Próby elektryczne pomontażowe,
Szczegółowy wykaz oraz zakres wymaganych pomontażowych badań kabli i
przewodów zawarty jest w PN - HD 60364.6:2008 i PN-E-04700:1998
/Az1:2000.

B.VI.12

Dokumenty odniesienia (przepisy związane),
 PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych
badań odbiorczych;
 PN-IEC 60050-604:1999 Międzynarodowy słownik terminologiczny
elektryki – Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej –
Eksploatacja;
 PN-EN 60076-1:2011 Transformatory. Wymagania ogólne (wersja
angielska);
 PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Część 8: Przewodnik stosowania.
 PN-EN 62271-200:2012 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza – Część 200;
 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie
znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie (wersja angielska);
 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje;
 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część
4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed
porażeniem elektrycznym;
 PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część
4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona instalacji
niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek
zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia
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(wersja angielska);
 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
– Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony
zapewniających bezpieczeństwo – Postanowienia ogólne – Środki ochrony
przed prądem przetężeniowym;
 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia
ogólne;
 PN-IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura
rozdzielcza i sterownicza;
 PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja –
Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów (w. angielska).
 PN-EN 60706-11:2006 Transformatory – Część 11: Transformatory suche.
 PN-EN 62271-202:2014-12 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza – Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane
wysokiego napięcia na niskie napięcie (wersja angielska).
 PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1:
Postanowienia ogólne;
 PN-EN 61558-1:2009 Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów,
zasilaczy, dławików i podobnych urządzeń – Część 1: Wymagania ogólne i
badania;
 PN-EN 61558-2-6:2009 Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów,
zasilaczy, dławików i podobnych urządzeń o napięciach zasilających do
1100 V – Część 2-6: Wymagania szczegółowe i badania dotyczące
transformatorów bezpieczeństwa i zasilaczy z transformatorami
bezpieczeństwa (wersja angielska);
 PN-EN 61558-2-23:2010 Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów,
dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń – Część 2-23: Wymagania
szczegółowe i badania dotyczące transformatorów i zasilaczy stosowanych
na placach budów (wersja angielska);
 PN-EN 62041:2011 Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów,
dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń – Wymagania EMC (wersja
angielska);
 PN-EN 62271-200:2012 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach
metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie
(wersja angielska);
 N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa;
 PN-EN 61007:2001 Transformatory i induktory stosowane w urządzeniach
elektronicznych i telekomunikacyjnych – Metody pomiarów i procedury
badań;
 2PN-HD 605 S2:2008 Kable elektroenergetyczne – Dodatkowe metody
badania (wersja angielska)
 PN-EN 50393:2015-03 Metody badań i wymagania dotyczące osprzętu do
kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 0,6/1,0 (1,2) kV
(wersja angielska);
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
(część V) Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.;
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wymagania ogólne. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 r.;
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych;
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B.VII

SST - INSTALACJE SANITARNE, WODNO-KANALIZACYJNE
Przedmiotem SST są wymagania obejmujące wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór Robót, instalacji wod.kan., sanitarnych. Szczegółową Specyfikację Techniczną należy stosować,
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu przez
Zamawiającego i realizacji przedmiotowych Robót przez Wykonawcę.

B.VII.1

Zakres Robót objętych SST,
Roboty określono, jako wykonanie:
 instalacji wody;
 instalacji sieci wod.- kan.;
 instalacji c. w. u., solarnej;

B.VII.2

Wymagania Ogólne,
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, kontroli jakości, transportu,
materiałów, sprzętu, obmiarów, odbiorów, podstaw płatności określono w
części "A" ST.

B.VII.3

Materiały,
Do wykonywania Robót należy stosować:
materiały określone w Dokumentacji Projektowej. Zastosowanie innych
rodzajów (typów) urządzeń niż wymienione w ww. Dokumentacji
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem uzgodnienia ww. zmian z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

B.VII.4

Sprzęt,
Do przeprowadzenia Robót należy używać sprzętu i maszyn, które gwarantują
właściwą realizację Robót, będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii
prowadzenia Robót.

B.VII.5

Transport i składowanie,
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych
materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z
warunkami transportu określonymi przez producenta, oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiały powinny być
przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. Składowanie
materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się
właściwości technicznych.
Ze względu na specyficzne cechy rury należy przewozić wyłącznie
samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m; wystające poza pojazd końce rur nie mogą być
dłuższe niż 1 m; jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy
na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m; podczas
transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
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metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane
rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie
tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni
samochodu, podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed
zmianą położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy
temperaturze otoczenia –5°C do +30°C.
B.VII.6

Wykonanie Robót - instalacje wodociągowe,
Przed rozpoczęciem robót należy trasę wodociągu wytyczyć i oznaczyć
palikami. Wykopy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczególnie w zakresie zachowania warunków BHP.
W wyniku prowadzenia Robót budowlano – montażowych przy realizacji
przyłącza nie występują kolizje wysokościowe posadowienia. Przewody
elektroenergetyczne zabezpieczać rurami AROTA, nie wyklucza się istnienia
niezinwentaryzowanych sieci. Wykopy otwarte należy wykonać zgodnie z
warunkami technicznymi a w szczególności PN-B-10736. Minimalna
przestrzeń robocza między ścianką rury a ścianą wykopu dla rurociągów od
dn350 do dn700 wynosi 0,25m. Wydobyty grunt należy składować po jednej
stronie wykopu lub wywieźć na odkład. Podczas układania rurociągów w razie
wystąpienia wód gruntowych wykop należy odwodnić. Wykopy powinny być
zabezpieczone pełnym szalunkiem. Hydrauliczne próby szczelności ułożonego
przewodu wodociągowego przeprowadzić należy zgodnie z wymaganiami
PN-B-10725/1997 lecz zaleca się stosować normę europejską EN805: 1996,
która dotyczy przeprowadzenia prób szczelności rurociągów PCV i PE. Podczas
przeprowadzania próby musi być umożliwiony dostęp do wszystkich złączy, a
rurociąg zabezpieczony przed przesunięciem. W odpowietrzonym i
wypełnionym przewodzie należy podtrzymać ciśnienie zapewniające
całkowite wypełnienie przez 12 godzin. Ciśnienie w przewodzie w określonej
normą wysokości musi utrzymać się przez 30 minut. Wysokość podsypki
powinna wynosić 15cm, a podłoże powinno być zgodne z wymaganiami normy
PN-B 10736 a w szczególności pkt. 5. Użyte materiały i sposób zasypania nie
powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu wodociągowego i
spełniać wymagania nomy PN-B-03020. Grubość warstwy ochronnej zasypki
w obrębie strefy niebezpiecznej wykonać zgodnie z wymogami normy
PN-53/B-06584 powinna wynosić 0,5m ponad wierzch rury.
Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt sypki,
drobny lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02490. Zagęszczenie w strefie
niebezpiecznej zgodnie z normą PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu powinno
się prowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B 10736.
Trasę
wodociągu
należy
oznaczyć
taśmą
lokalizacyjną
koloru
niebiesko-białego o szerokości 200mm z zatopioną wkładką metalową. Taśmę
należy prowadzić na wysokości 0,2-0,3m nad grzbietem rury wodociągowej,
końcówki połączyć do skrzynek zasuw. Wszystkie materiały użyte do budowy
powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Do sieci
wodociągowych stosuje się rury i kształtki: Z tworzyw sztucznych wg PN EN
-1452 1-5 2000, ZAT/97-01-001.
Zagłębienie przewodu sieci wodociągowej w gruncie powinno uwzględniać:
Strefę przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 z tym że przykrycie mierzone
od powierzchni przewodu do rzędnej terenu powinno być większe niż
głębokość przemarzania o 0,4m. Przyłącze powinno być zabezpieczone przed
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uszkodzeniami przed obciążeniami zewnętrznymi.
Przy zmianie kierunku rur należy stosować kształtki systemowe producenta
rur. Ułożone odcinki przewodów powinny być zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami. Dopuszczalne odchyłki w planie wodociągu 0,1m,
dopuszczalne odchyłki spadku +/- 0,05m. Montaż przewodów powinien być
wykonany zgodnie z wymaganiami PN-B 10736 w temperaturach powietrza
ustalonymi w instrukcji montażu producenta rur. Na przewodach
wodociągowych powinna być zainstalowana armatura o minimalnym ciśnieniu
nominalnym 1 MPa. Armatura sieci wodociągowych powinna być oznakowana
za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg. PN-B 09700. W trakcie
prowadzenia prac należy dokonywać odbiorów technicznych robót i
przewodów sieci wodociągowych zgodnie z wymaganiami i zakresem
określonym w PN-B-10725 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociągowych” wymagania techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr 3 z
września 2001r. Odbiór robót oraz wszystkie badania odbiorcze ich przebieg,
zakres oraz czas trwania powinny być zgodne z wytycznymi COBRTI INSTAL –
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt nr
7.
Instalacja przed oddaniem do użytkowania powinna zostać przepłukana i
zdezynfekowana, a próbki wody powinny być skontrolowane przez Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w celu sprawdzenia jakości wody.
B.VII.7

Wykonanie Robót - instalacje kanalizacji sanitarnej,
Do instalacji kanalizacji grawitacyjnej stosuje się następujące wyroby z
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) PVC-U wg PN-EN 1401. Głębokość
układania przewodów powinna być zgodna ze strefami przemarzania gruntów
zgodnie z PN-81/B-03020. Wykopy należy wykonać zgodnie z normą
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610, jako wąskoprzestrzenne o ścianach
umocnionych pełnym szalunkiem na całej głębokości. Szerokość wykopu – 1
m (dla kanalizacji dn200) lub/oraz z zachowaniem minimalnej przestrzeni
roboczej przy rurach do 350mm – 0,25. Grunt wydobyty powinien być
składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkład.
Przewód należy ułożyć bezpośrednio na dobrze ubitej podsypce piaskowej o
grubości 15-20cm, oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i
oznakowana. Przewody należy ułożyć w wykopie suchym. W przypadku
wystąpienia wody z opadów atmosferycznych należy przewidzieć odwodnienie
powierzchniowe wykopu, w dnie wykopu powinny być przewidziane
zagłębienia pod kielichy. Po zakończeniu prac budowlanych przy układaniu
kanalizacji należy dokonać odbioru technicznego częściowego lub końcowego
w zależności od sposobu prowadzenia prac budowlanych. Badania przy
odbiorze, powinny być zgodne z PN - EN 1610, PN - EN 1671 oraz
PN-EN 1091. Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 15cm.
Zasypywanie wykopu należy prowadzić warstwami piasku starannie
ubijanymi do wysokości, co najmniej 40cm ponad wierzch rur, grunt użyty do
zasypywania wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020, zagęszczanie zasypki wstępnej powinno odbywać się ręcznie.
Zasypkę dalszej części wykopu można wykonywać mechanicznie, jednak
zawsze należy prowadzić ja warstwami odpowiednia zagęszczanymi co
15-20cm. Do obsypki i zasypki nie wolno używać gruntów zamarzniętych.
Odbiór obsypki i zasypki na całej długości przewodów powinien nastąpić na
podstawie analiz stopnia zagęszczenia gruntu badanego przez profesjonalne
laboratorium. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać przekopów
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kontrolnych. Napotkane kable telekomunikacyjne, elektryczne - zabezpieczyć
w rurze typu AROTA o długości 2m. Roboty w miejscu skrzyżowań z
istniejącym uzbrojeniem winny być prowadzone w obecności przedstawicieli
właściwego gestora i za ich wiedzą. Wykopy powinny być zabezpieczone,
oznakowane i oświetlone na całym odcinku wykonywanych robót. Jest to
szczególnie ważne ze względu na prowadzenie robót w miejscach ogólnie
dostępnych. Wykopy muszą być zabezpieczone zarówno zaporami
ustawionymi na terenie wzdłuż wykopu, jak i poprzez odpowiednie
oświetlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze. Wszystkie prace budowlane i
montażowe należy prowadzić zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi
warunków wykonawstwa i odbioru poszczególnych rodzajów robót
oraz przepisami BHP. Przed zasypaniem wykopu przewód powinien zostać
zgłoszony do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
Teren
w
obrębie
terenu
inwestycji
po
zakończeniu
prac
budowlano-montażowych należy przywrócić do stanu istniejącego przed
rozpoczęciem budowy.
W trakcie prowadzenia prac należy dokonywać odbiorów technicznych robót i
przewodów sieci kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami i zakresem
określonym w PN-EN 1610 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” wymagania techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr 9 z
sierpnia 2003r.
B.VII.8

Wykonanie Robót - instalacja solarna,
Podczas wykonawstwa należy pamiętać, aby przewody prowadzące od
kolektora ułożone były opadająco. Dzięki temu zagwarantowane jest lepsze
odparowywanie całej instalacji solarnej w przypadku stagnacji. Zmniejsza się
też obciążenie termiczne wszystkich komponentów instalacji.
Stosować rury ze stali nierdzewnej lub dostępne w handlu rury z miedzi oraz
złączki z mosiądzu.
Do przewodów solarnych nadają się metalowe systemy uszczelniające
(stożkowe lub zaciskowe złączki gwintowane z pierścieniem zacinającym). W
przypadku stosowania innych uszczelnień, np. uszczelek płaskich musi być
zagwarantowana przez producenta odpowiednia wytrzymałość na działanie
glikolu, ciśnienia i temperatury.
Nie stosować: teflonu (brak odporności na działanie glikolu); konopi
(niewystarczająco gazoszczelne).
Z reguły przewody miedziane w obiegu solarnym są lutowane lutem twardym
lub zaciskane. Luty miękkie, szczególnie w pobliżu kolektora, mogą zostać
osłabione z powodu występujących maks. temperatur. Najlepiej nadają się
metalowe łączniki uszczelniające, pierścieniowe złączki zaciskowe lub
połączenia wtykowe z podwójnymi pierścieniami samouszczelniającymi.
Wszystkie zastosowane podzespoły muszą być odporne na czynnik grzewczy.
Przy układaniu i mocowaniu przewodów rurowych należy uwzględnić wysokie
różnice temperatur w obiegu solarnym. Na odcinkach rur, które mogą być
zasilane parą, należy się liczyć z różnicami temperatur do 200 K, na
pozostałych odcinkach do 120 K.
System przewodów rurowych obiegu solarnego należy podłączyć do instalacji
odgromowej w dolnej części budynku zgodnie z przepisami VDE. Przyłączenie
instalacji kolektorowej do istniejącej lub nowo wykonanej instalacji
odgromowej, jak i montaż uziemienia, mogą być wykonane tylko przez
autoryzowany personel przy uwzględnieniu lokalnych, ściśle określonych
warunków.
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Zastosowane materiały termoizolacyjne muszą wytrzymać spodziewane
temperatury robocze i być trwale zabezpieczone przed działaniem wilgoci.
Niektórych wysoce wytrzymałych termicznie, otwartoporowych materiałów
izolacyjnych nie da się niezawodnie chronić przed wilgocią w postaci
kondensatu.
Odporne
na
wysokie
temperatury
wersje
zamkniętokomorkowych osłon izolacyjnych są z kolei wystarczająco odporne
na działanie wilgoci, ale ich maksymalna temperatura obciążenia termicznego
wynosi ok. 170°C. W obrębie orurowania przyłączeniowego na kolektorze
mogą jednak występować temperatury do 200 °C (kolektor płaski), a w
przypadku rurowych kolektorów próżniowych jeszcze znacznie wyższe. Przy
temperaturach powyżej 170 ° C materiał izolacyjny ulega zaskorupieniu.
Strefa zaskorupienia ogranicza się jednak do kilku milimetrów bezpośrednio
przy rurze. Takie przeciążenie występuje jedynie krótkotrwale i nie stanowi
zagrożenia dla innych komponentów.
Izolacja cieplna przewodów solarnych ułożonych na wolnym powietrzu musi
być odporna na dziobanie przez ptaki i przegryzanie przez małe zwierzęta, a
także na promieniowanie ultrafioletowe. Osłona izolacyjna zabezpieczająca
przed przegryzaniem przez małe zwierzęta (np. oblachowanie) oferuje z
reguły również wystarczającą ochronę przed promieniowaniem UV.
W zagrożonych działaniem pary, wysoko położonych punktach instalacji mogą
być stosowane tylko naczynia powietrzne z odpowietrznikami ręcznymi,
wymagające regularnego odpowietrzania manualnego – przede wszystkim
po napełnieniu instalacji. Właściwe odpowietrzanie obiegu solarnego jest
warunkiem koniecznym bezusterkowej i efektywnej eksploatacji instalacji
solarnej. Powietrze w obiegu solarnym generuje hałas i utrudnia niezawodny
przepływ czynnika przez kolektory lub poszczególne pola kolektorów. Ponadto
prowadzi do przyspieszonego utleniania organicznych czynników grzewczych
(np. popularnych mieszanek wodnoglikolowych). Do usuwania powietrza z
obiegu solarnego stosuje się odpowietrzniki: ręczny, automatyczny, szybki,
separator powietrza.
Ponieważ instalacje solarne z czynnikiem grzewczym muszą być
odpowietrzane dłużej niż takie, które są wypełnione wodą, zaleca się
stosowanie w nich odpowietrzników automatycznych. Odpowietrzniki
instalowane są w łatwo dostępnym miejscu pomieszczenia technicznego w
przewodzie zasilającym instalacji solarnej przed wejściem do wymiennika
ciepła.
B.VII.9

Wykonanie Robót - płukanie i dezynfekcja,
Płukanie należy wykonać dwukrotnie po próbie szczelności i po dezynfekcji.
Woda
do
płukania
powinna
odpowiadać
warunkom
określonym
Rozporządzeniem
Ministra
Zdrowia
i
Opieki
Społecznej z dnia
31.05.1977 (Dz. U. NR 16 z dnia 16.06.1977 r.). Prędkość przepływu w
czasie płukania w przewodzie nie powinna być mniejsza niż 1,0 m/s. Ilość
wody do płukania powinna wynosić 10 – krotną wymianę wody w przyłączu.
Dezynfekcję należy przeprowadzić podchlorynem sodu o zawartości 20 – 30
mg/dcm3 czystego chloru. Roztwór dezynfekcyjny powinien pozostać w
przewodzie co najmniej 24 h. Po dezynfekcji i płukaniu należy pobrać próbkę
wody do analizy bakteriologicznej. Jeżeli analiza wykaże, że miano Coli jest
równe lub większe od 100 dezynfekcję i płukanie należy uznać za
przeprowadzoną właściwe.
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B.VII.10

Dokumenty odniesienia (przepisy związane),
 BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych;
 PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze;
 PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne.
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze;
 PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Przewody wody zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze;
 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociągowych;
 PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w
projektowaniu - Zmiana do normy;
 PN-B-01770:1999 .Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieci zewnętrzne.
Oznaczenia graficzne;
 PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych;
 PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania;
 PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje;
 PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające;
 PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i
badania sprawdzające – Część 1: Wymagania ogólne;
 PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i
badania sprawdzające – Czesc2 : Armatura zaporowa;
 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakością;
 PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Ręcznie sterowane zawory
kulowe wykonane ze stopów miedzi i stali odpornej na korozje w
instalacjach wody wodociągowej. Badania i wymagania;
 PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego
poli(chlorku winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczące rur, kształtek i systemu;
 PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o
ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o
niskiej i wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczące rur i systemu;
 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odw.;
 PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe – Wymagania
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w
instalacjach wodociągowych i odwadniających – Część 2: Elastomery
termoplastyczne;
 PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych;
 PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociągowych (zawory anty skażeniowe);
 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury;
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9
 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt
7.
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B.VIII.1

SST - UTWARDZENIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
Przedmiotem SST są wymagania obejmujące wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór Robót wykonania
nawierzchni z kostki brukowej. Szczegółową Specyfikację Techniczną należy
stosować, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu przez
Zamawiającego i realizacji przedmiotowych Robót przez Wykonawcę.

B.VIII.2

Zakres Robót objętych SST,
Roboty określono, jako wykonanie: nawierzchni z kostki brukowej w tym:
roboty przygotowawcze, korytowanie, wykonanie podłoży, ułożenie
nawierzchni z obrzeżami, uporządkowanie Terenu Budowy.

B.VIII.3

Wymagania Ogólne,
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, kontroli jakości, transportu,
materiałów, sprzętu, obmiarów, odbiorów, podstaw płatności określono w
części "A" ST.

B.VIII.4

Materiały,
 kostka brukowa, jednowarstwowa o wytrzymałości na ściskanie nie
mniejszej niż 35Mpa. Kształt i wymiary powinny być zgodne z
deklarowanymi przez producenta z dopuszczalnymi odchyłami +- 5mm;
 podsypka cementowo-piaskową pod nawierzchnię z mieszanki cementu i
piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla
gatunku 1 wg. PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku
spełniającego wymagania PN-B- 19701:1997 [4] i wody odmiany 1
odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5]; do
wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
stosować zaprawę cementowo-piaskową 1:4;

krawężniki i obrzeża betonowe wg. BN-80/6775-03/04.

B.VIII.5

Sprzęt,
Układanie kostki może odbywać się ręcznie, zwłaszcza na małych
powierzchniach. Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia
tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni należy
stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową,
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. Do wytwarzania
podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. Do
wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający
wymaganiom SST.

B.VIII.6

Transport i składowanie,
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi
środkami transportowymi. Kostki w trakcie transportu powinny być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Palety
transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.
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Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportowymi. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu,
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi
materiałami. Podczas
transportu
kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Kostkę należy składować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane
na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i
odwodnione. Składowanie kruszywa powinno odbywać się na podłożu
równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi
Przechowywanie cementu powinno być
zgodne z
wymaganiami
BN-88/6731-08 [6].
B.VIII.7

Wykonanie podłoża i koryta,
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Koryto pod podbudowę
lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST i stosownymi
normami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. Krawężniki i obrzeża
zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w
celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników
lub obrzeży.

B.VIII.8

Wykonanie podsypki,
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3cm, ±1cm. Podsypkę
cementowo-piaskową należy przygotować w betoniarkach, a następnie
rozścielić się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35, wytrzymałości na
ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10MPa, R28 = 14MPa. W praktyce,
wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki
w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Podsypka powinna być
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z
suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy
ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Ubicie
nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

B.VIII.9

Ułożenie nawierzchni,
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się
wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia, temperatura utrzymuje się w
granicach od 0oC do +5oC, przy czym, jeśli w nocy spodziewane są przymrozki
kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np.
matami ze słomy, papą itp.). Warstwa nawierzchni powinna być wykonana z
elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie Robót zaleca się
stosować elementy dostarczone w tej samej partii materiału, w której
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niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie
elementów nawierzchni można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach,
zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu. Układanie mechaniczne
zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia
z wymaganą dokładnością. Elementy do układania mechanicznego nie mogą
mieć dużych odchyłek wymiarowych i musza być odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. ułożone na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia
połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie.
Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy
uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek
i obrzeży. Kostkę układa się około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety,
ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek i płyt położonych obok urządzeń infrastruktury
technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3mm
do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 10mm powyżej
korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy
krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą,
przycinaną na budowie narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej
zaleca
się
zakończyć
prowizorycznie
około
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót,
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać
i usunąć wraz z podsypką.
B.VIII.10

Ubicie nawierzchni,
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno
używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku
jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

B.VIII.11

Spoiny i szczeliny dylatacyjne,
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosić od 3mm do 5mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych
kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych
kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego
nawierzchni. Po ułożeniu nawierzchni, spoiny należy wypełnić piaskiem lub
przez rozlanie zaprawy cementowo-piaskowej na nawierzchnię i nagarnianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed
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rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona
wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z
kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą należy zabezpieczyć przed
zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z
worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin nawierzchnię należy starannie
oczyścić. Należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odległościach nie większych niż co 8m. Szerokość szczelin dylatacyjnych
powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza
niż 8mm. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w
miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać
szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni.
B.VIII.12

Pielęgnacja nawierzchni,
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem
można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnię na
podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego
piasku o grubości od 3,0 do 4, cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez
7 do 10 dni.

B.VIII.13

Kontrola jakości Robót,
Zakres kontroli obejmować będzie: sprawdzenie podłoża i koryta,
podbudowy, obramowania nawierzchni, sprawdzenie podsypki przymiarem
liniowym lub metodą niwelacji, położenie osi w planie, rzędne wysokościowe,
zgodność z Dokumentacją Projektową.
Roboty uzna się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem przewidzianych niniejszą dokumentacją tolerancji
dały wyniki pozytywne.

B.VIII.14

Dokumenty odniesienia (przepisy związane),
 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych;
 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek;
 PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki
uliczne, mostowe i drogowe;
 PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności;
 PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw;
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;
 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i
obrzeża;
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego;
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą;

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany, powielanie oraz udostępnianie osobom trzecim jest zabronione.

Strona | 72

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

B.IX

SST - NAWIERZCHNIE MINERALNE (ŻWIROWE)
Przedmiotem SST są wymagania obejmujące wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór Robót nawierzchni
mineralnych. SST należy stosować, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu przez Zamawiającego i realizacji Robót przez
Wykonawcę.

B.IX.1

Zakres Robót objętych SST,
Roboty określono, jako wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych, do
stanowisk obozowania, część "postojową" stanowisk obozowania.

B.IX.2

Wymagania ogólne,
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, kontroli jakości, transportu,
materiałów, sprzętu, obmiarów, odbiorów, podstaw płatności określono w
części "A" ST.

B.IX.3

Materiały,
Dobrane przez Projektanta materiały konkretnych producentów (w ramach
Dokumentacji Projektowej) Wykonawca powinien traktować jedynie, jako
sposób określenia parametrów materiałów, które zostaną użyte w trakcie
realizacji Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca, za zgodą Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, może stosować inne odpowiedniki rynkowe, z zastrzeżeniem
jednak, że nie będą one gorsze jakościowo i technologicznie od wskazanych
przez Projektanta i zagwarantują uzyskanie tych samych (lub lepszych)
parametrów technicznych, użytkowych oraz będą posiadać niezbędne atesty i
dopuszczenia do stosowania. Wykonawca Przedmiotu Zamówienia
odpowiadać będzie za dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie
jego obowiązków znajdować się będzie ewentualna korekta Dokumentacji
Projektowej. Nawierzchnia powinna składać się z czystego materiału
budowlanego z wysokogatunkowych surowców, tj.: łupki wysokogórskie,
specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Parametry materiałów określono w
tabelach poniżej:
właściwości

j.m.

Wartość faktyczna

Wartość w wg
DIN 18 03505

Rozkład wielkości ziaren
Rodzaj kamienia
Kolor
Postać ziaren
Powierzchnia
Gęstość wg metody Proctora (PPR)
Optymalna zawartość wody (wPR)
Przepuszczalność wody „k”
Wytrzymałość pow. na ścinanie

M-%

kamień naturalny
beżowy
łamane
szorstka
2,014
11,5
14,0 x 10-4
51,4

-

g/cm3
%
cm/s
kN/m2

1,0 x 10-4
50,0

Określenie przepuszczalności wody (wg. DIN 18 035-5, rozdział 5.3.2, zał 3):
Wyniki doświadczeń (cm/s)

Średnia z 9 pomiarów
Kw=14,0x10-4
Wymóg
Kw>=1,0x10-4
Określenie wytrzymałości powierzchni na ścinanie (wg. DIN 18 035
Wartości zmierzone (kN/m2)
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Średnia z 3 pomiarów
Wymóg
B.IX.4

Ts = 51,4
Ts >=50,0

Sprzęt,
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się
możliwością korzystania z koparek i ładowarek; spychaczy i równiarek do
spulchniania, rozkładania, profilowania, przewoźnych zbiorników na wodę do
zwilżania kruszywa; walców statycznych lekkich i średnich;

B.IX.5

Transport i składowanie,
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, wysuszeniem i zawilgoceniem.

B.IX.6

Wykonanie Robót,
Aby uzyskać wysoką jakość nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody,
nawierzchnia nie może zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie
należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku z tym zagęszczanie
powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach
należy użyć ubijaka ręcznego. Nawierzchnię można wykonać przy pomocy
układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. Pochylenie podłużne drogi
z Nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia
poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć
pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie
być stosowany profil daszkowy. Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest
statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. Do mniejszych
powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. Po wywalcowaniu warstwę
zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu
nawierzchnia będzie chłonąć wodę. W czasie silnego nasłonecznienia
nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. Po wykończeniu wskazane jest
chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. Ewentualne uszkodzenia
będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić
nawierzchnię. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po
trzykrotnej zmianie warunków pogodowych. Nawierzchni nie wykonywać
podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania.

B.IX.7

Kontrola jakości,
Po zakończeniu Robót należy przeprowadzić pomiar grubości na próbkach
wyciętych z warstwy oraz pomiar równości. Sprawdzenie równości podłużnej
wykonać dla całego odcinka warstwy nawierzchni przy użyciu planografu wg
BN-68/8931-04 [8] dla każdego pasa ruchu. Sprawdzenie równości warstwy
wykonuje się przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, min. 1 raz na 10 m.

B.IX.8

Dokumenty odniesienia (przepisy związane),





PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B.11111 – Kruszywa mineralne.
BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe.
BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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B.X

SST- NAWIERZCHNIE TRAWIASTE STABILIZOWANE GEOKRATĄ,
Przedmiotem SST są wymagania obejmujące wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór Robót nawierzchni
trawiastych stabilizowanych geokratą. SST należy stosować, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu przez Zamawiającego i realizacji
Robót przez Wykonawcę.

B.X.1

Zakres Robót objętych SST,
Roboty określono, jako wykonanie nawierzchni
części "rekreacyjnej"
stanowisk obozowania za pomocą konstrukcji składającej się z geokraty o
wysokości 8cm tj. elastycznej struktury przestrzennej wykonanej z
geosyntetyku, a także z pospółki wypełniającej geokratę i warstwy
separacyjno-filtracyjnej - geowłókniny o wodoprzepuszczalności min. 90
l/m2s.

B.X.2

Wymagania Ogólne,
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, kontroli jakości, transportu,
materiałów, sprzętu, obmiarów, odbiorów, podstaw płatności określono w
części "A" ST.

B.X.3

Materiały,
 Geokrata powinna być zbudowana z zespołu elastycznych taśm
polimerowych (z polietylenu dużej gęstości HDPE) o cechach fizycznych,
mechanicznych i geometrycznych określonych w Aprobacie Technicznej.
Taśmy geokraty powinny być połączone seriami ultradźwiękowych zgrzein
punktowych, a ich płaszczyzny powinny być obustronnie teksturowane
przez wytłoczenie. Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach)
składających się np. z sześćdziesięciu taśm. Przygotowana do transportu i
magazynowania sekcja stanowi zespół wzajemnie przylegających do siebie
taśm. W pozycji rozłożonej (na Terenie Budowy) sekcja przyjmuje postać
faliście wygiętych taśm przypominających przestrzenną strukturę plastra
miodu (patrz: zał. 3, rys. 1). Do łączenia sąsiednich sekcji ze sobą należy
stosować opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane. Geokratę
należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach
czystych, suchych, zaciemnionych i wentylowanych, chroniąc je przed
zawilgoceniem, chemikaliami, tłuszczami, paliwami i możliwością
uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach bezpośredniego
działania światła nie powinno trwać dłużej niż dwa miesiące.
 Do warstwy odcinającej można stosować geowłókninę (lub geotkaninę),
która powinna spełniać następujące wymagania: powierzchnia ma być
szorstka (teksturowana) lub karbowana (przeploty); grubość pod
obciążeniem 2kPa: d ≥ 0,35 mm; masa powierzchniowa: ≥ 60 g/m2;
wytrzymałość na zerwanie: ≥ 10,0 kN/m; wydłużenie przy zerwaniu: ≥
17%; odporność na przebicie statyczne: 1600 N; przepływ wody
prostopadły
do
płaszczyzny:
Kw
≥
15
l/m2s;
wskaźnik
wodoprzepuszczalności prostopadły do płaszczyzny materiału pod
obciążeniem 2 kPa: ≥ 19,00 m/dobę; całkowita odporność na działanie
wilgoci i temperaturę w przedziale: + 30÷40°C. Materiał musi posiadać
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B.X.4

aprobatę techniczną IBDiM lub certyfikat CE. Warunki składowania nie
powinny wpływać na właściwości materiału. Podczas przechowywania
należy chronić geowłókninę / geotkaninę przed zawilgoceniem,
zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. parotygodniowym)
działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać
wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na
wyrównanym podłożu. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu
wbudowania.
kruszywo na warstwę wypełniającą i separacyjno-filtracyjną powinno być
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz powinno odpowiadać
wymaganiom normy PN-EN 13242:2004 [6]. Kruszywo może składać się z
kruszywa łamanego zwykłego (niesortu) 0÷63 mm lub z mieszanki
kruszywa naturalnego 0÷63 mm, najkorzystniej z 50% dodatkiem ziaren
przekruszonych. Powinno to być kruszywo niespoiste o ciągłej krzywej
przesiewu, w którym zawartość frakcji ilastej nie może przekraczać 7%, a
części organicznych 2%, a maksymalna średnica ≤ 63 mm jest zależna od
wysokości geokraty lub grubości warstwy separacyjno-filtracyjnej. Może to
więc być spełniający powyższe warunki tłuczeń, żwir, pospółka, piasek, ale
także np. pokruszony żużel hutniczy. Składowanie kruszyw powinno
odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
do mocowania geowłókniny i geokraty stosuje się kotwy z odpadowej stali
zbrojeniowej gładkiej lub żebrowanej. Wymiary i kształt kotew ustala
dokumentacja projektowa. Zwykle kotwy wykonuje się z prętów średnicy 6
÷ 8 mm, długości 250 ÷ 600mm.
chudy beton, który stosuje się do wypełniania skrajnych komórek rozłożonej
geokraty. Chudy beton powinien odpowiadać wymaganiom BN-70/8933-03
[7], o wytrzymałości na ściskanie Rm > 7,5 MPa.
opaski zaciskowe do łączenia sąsiednich odcinków geokrat; zaleca się
stosowanie opasek zaciskowych z poliamidu 6,6 (certyfikat ISO 9002) z
następującymi cechami: odpornością na: UV, kwasy, oleje i rozpuszczalniki,
samogasnące, o wytrzymałości termicznej od -40°C do +85°C, o
wytrzymałości mechanicznej na zrywanie do 1,14 kN.

Sprzęt,
Przy Robotach Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody Robót, jak: sprzęt do wykonania
koryta pod nawierzchnią, np. koparki, spycharki itp.; układarki do układania
geowłókniny o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie materiału ze
szpuli np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ładowarki itp.;
równiarki lub układarki do rozkładania kruszywa; walce statyczne, ew. walce
ogumione, wibracyjne; zagęszczarki płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne,
małe walce wibracyjne; przenośne ramy montażowe do rozciągania geokraty
na budowie i nadania jej komórkom nominalnych wymiarów; betoniarki do
wykonania chudego betonu. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom
określonym w Dokumentacji Projektowej, ST, instrukcjach producentów,
powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

B.X.5

Transport i składowanie,
Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami
transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
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zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport
geosyntetyków (geokrat, geowłóknin) może się odbywać dowolnymi środkami
transportu w opakowaniach fabrycznych. Należy chronić materiały przed
zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i tłuszczami oraz przed ich
fizycznym uszkodzeniem.
B.X.6

Korytowanie,
Koryto zaleca się wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem Robót
związanych z wykonaniem warstwy separacyjno-filtracyjnej, ułożeniem
geokraty przestrzennej i leżących wyżej warstw nawierzchni. Wcześniejsze
przystąpienie do wykonania koryta jest możliwe za zgodą Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na
zastosowanie maszyn. W pozostałych przypadkach koryto wykonuje się
mechanicznie, np. przy użyciu równiarek, spycharek, koparek. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie
z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odkład. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża ze wszelkich
zanieczyszczeń, należy sprawdzić czy istniejące rzędne umożliwią uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne
koryta przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane
rzędne podłoża. Profilowanie podłoża zaleca się wykonać równiarką. Ścięty
grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Szerokość koryta (profilowanego podłoża) nie może się różnić od szerokości
projektowanej więcej niż +10cm i -5 cm. Nierówności podłużne i poprzeczne,
mierzone łatą 4-metrową, nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

B.X.7

Ułożenie warstwy separacyjno - filtracyjnej,
Warstwa separacyjno-filtracyjna składa się z geowłókniny stanowiącej
warstwę separacyjną i warstwy filtracyjnej z kruszywa. Geowłókninę, zaleca
się układać w korycie pod nawierzchnią na podstawie planu, określającego
wymiary pasm, kierunku postępu Robót, kolejności układania pasm,
szerokości zakładów, sposób łączenia itp. Folię, w którą są zapakowane rolki
geowłókniny, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed układaniem. W celu
uzyskania mniejszej szerokości rolki można ją przeciąć piłą, tak aby po
przycięciu możliwe było połączenie sąsiednich pasm z zakładem.
Geowłókninę można rozkładać bez fałd i wybrzuszeń ręcznie lub za pomocą
układarki, umożliwiającej rozwijanie materiału ze szpuli podwieszonej np. do
wysięgnika koparki. Pasma geowłókniny zaleca się układać poprzecznie do
kierunku zasypywania kruszywem, a jeśli pokrywana powierzchnia jest
węższa niż dwie szerokości pasma, to pasma można układać wzdłuż osi drogi,
przy czym zakłady sąsiednich pasm powinny wynosić 0,2÷0,3 m.
Po ułożeniu, pasma niezwłocznie mocuje się do podłoża kotwami z odpadowej
stali zbrojeniowej, odpowiadającej wymaganiom pktu 2.2.5. Zaleca się
stosowanie kotew średnicy 6÷8 mm, wykształconych w kształt litery „L” o
długości ≥ 250 mm. Kotwy powinny być rozmieszczone na krawędziach pasm
i na zakładach w odstępach co około 2,0 m, a na płaszczyźnie materiału: 1 szt.
kotwy na około 8 m2 powierzchni. Niezwłocznie po ułożeniu pasm włókniny,
należy ją przykryć (zasypać) kruszywem. Mieszanka kruszywa powinna być
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rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej (≥ 15 cm). Do
rozkładania kruszywa zaleca się stosować układarki lub równiarki, które
powinny zapewnić osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. Kruszywo należy zagęszczać walcami statycznymi,
ogumionymi lub wibracyjnymi, a w miejscach trudno dostępnych –
zagęszczarkami płytowymi, ubijakami mechanicznymi lub małymi walcami
wibracyjnymi. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna
odpowiadać wilgotności optymalnej wg Proctora. Wskaźnik zagęszczenia
powinien być ≥ 1,0, a minimalny moduł odkształcenia 60 MPa. Szerokość
warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm
i -5 cm. Nierówności podłużne i poprzeczne, pod łatą 4-metrową, nie mogą
przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją ± 0,5%.
B.X.8

Ułożenie geokraty wypełnionej kruszywem,
Geokratę układa się sekcjami (odcinkami) na zagęszczonej warstwie
separacyjno-filtracyjnej przy pomocy przenośnych ram montażowych,
zapewniających dokładne rozciągnięcie sekcji i nadanie komórkom geokraty
nominalnych wymiarów. Skrajne komórki sekcji należy połączyć z sąsiednimi
sekcjami za pomocą taśm (opasek) samozaciskowych, a ponadto
przymocować do podłoża kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej średnicy 8
mm, w kształcie litery „U” o długości równej wysokości geokraty zwiększonej
o 200 mm. Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny być zgodne zaleceniami
producenta oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadzać ścian komórek. Wielko powierzchniowe pola skrajnych komórek geokrat zewnętrznych należy
wypełnić na szerokość 0,3 m chudym betonem. Po zamontowaniu geokrat
należy wypełnić jej komórki mieszanką wg. Dokumentacji Projektowej z
nadmiarem nie mniejszym niż 3,5 cm, a następnie zagęścić lekkim sprzętem
wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegając mechanicznemu
uszkodzeniu geokraty. Przy wypełnianiu można stosować sprzęt mechaniczny
jak spycharki, ładowarki itp. Wypełnianie należy wykonać metodą od czoła,
przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypełnionych sekcjach.
Materiału zasypowego nie wolno zrzucać na rozłożoną geokratę z wysokości
większej od 1 m. W miarę zagęszczania wypełnienie geokraty kruszywem
należy uzupełniać tak, aby geokrata była okryta warstwą grubości nie
mniejszej niż 3cm. Po wykonaniu warstwy wzmacniającej nawierzchnię
wykończyć trawą.

B.X.9

Dokumenty odniesienia (przepisy związane),
 PN-EN 13242:20014 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym (W okresie przejściowym można stosować PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek);
 BN-70/8933-03 Podbudowa zchudego betonu;
 Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2007-03-1216 (Wydanie I). Geokrata
TABOSS II.
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B.XI

SST - ZIELEŃ
Przedmiotem SST są wymagania obejmujące wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie terenów zielonych w tym
trawników oraz nasadzeń drzew i krzewów. Szczegółową Specyfikację
Techniczną należy stosować, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu przez Zamawiającego i realizacji przedmiotowych Robót przez
Wykonawcę.

B.XI.1

Zakres Robót objętych SST,
Roboty określono, jako splantowanie i zahumusowanie terenów
nieutwardzonych oraz założenie i uzupełnienie trawników, nasadzenia.

B.XI.2

Wymagania Ogólne,
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, kontroli jakości, transportu,
materiałów, sprzętu, obmiarów, odbiorów, podstaw płatności określono w
części "A" ST.

B.XI.3

Materiały,
 humus z odzysku;
 ziemia kompostowa do nawożenia gleby, gdzie mogą być stosowane
komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i
zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów plewów), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w
warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników
jakości kompostu. Kompost fekaliowo–torfowy – wyrób uzyskuje się przez
kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli
mieszkaniowych. Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać
wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako komponent do wyrobu
kompostu – PN-G-98011. Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje się
przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy.
Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z glebą.
 materiał roślinny i nasadzeniowy,
 nasiona traw (gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy
skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana;
zdolność kiełkowania;
 sadzonki krzewów i drzew gatunków rodzimych.

B.XI.4

Sprzęt,
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników;
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników;
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki, koparki);
 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron.
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B.XI.5

Transport,
Transport roślin może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też
nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu
drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć
opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.

B.XI.6

Nasadzenia drzew i krzewów,
 teren pod nasadzenia musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń;
 ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania
wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można
już nie stosować wału gładkiego;
 dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną i mieć
wielkość dla drzew liściastych – Ø 0,7 m i gł. 0,7 m,; dla krzewów liściastych
– Ø 0,3 m i gł. 0,3 m;
 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się od 0 do 5 cm głębiej jak w
szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój
rośliny, - korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
 przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu
co najmniej jeden (dwa lub trzy) drewniany palik o wymiarach Ø 7 cm i wys.
200 cm nad poziomem gruntu;
 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić,
uformować misę o śr. 80 cm dla drzew oraz 50cm dla krzewów o głębokości
5-7 cm;
 rośliny należy podlać używając od 10 l do 20 l wody na jeden krzew i od 30
l do 50 l na jedno drzewo;
 pierwsze podlanie nie później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w
przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach po
posadzeniu;
 przysypać warstwą ściółki (kora lub zrąbki) o gr. 5-7 cm, - drzewa formy
piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną przy użyciu elastycznej
taśmy nośnej o szer. min. 3 cm, - wysokość palika wbitego w grunt powinna
być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, palik powinien być
umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów;
 należy usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie.

B.XI.7

Kontrola jakości nasadzenia drzew i krzewów;
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na
sprawdzeniu: wielkości dołków pod drzewa i krzewy; zaprawienia dołków
ziemią urodzajną; zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją
Projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości
sadzonych roślin; materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych
systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z ST oraz normami:
PN-87/R-67022,
PN-87/R-67023
i
PN-76/9125-01;
opakowania,
przechowywania i transportu materiału roślinnego; prawidłowości osadzenia
pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew; odpowiednich terminów sadzenia; wykonania prawidłowych misek
przy drzewach po posadzeniu i podlaniu; wymiany chorych, uszkodzonych,
suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, - zasilania nawozami
mineralnymi.
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B.XI.8

Założenie trawników,
 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń;
 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być
obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to
miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm);
 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien
znajdować się 2 do 3 cm nad terenem;
 teren powinien być wyrównany i splantowany;
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana;
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem
wałem - kolczatką lub zagrabić;
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne;
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września;
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100
m2;
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem
kolczatką;
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu
ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania
wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można
już nie stosować wału gładkiego, − mieszanka nasion trawnikowych może
być gotowa.

B.XI.9

Kontrola jakości założenia trawników,
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń;
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3 );
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy
rozścielonej ziemi;
 ilości rozrzuconego kompostu;
 prawidłowego uwałowania terenu;
 gęstości zasiewu nasion;
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania;
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy;
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych
ździebeł trawy;
 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”);
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca za pielęgnację trawników. Pierwsze
koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 10
cm, następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby
wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 12cm.

B.XI.10

Dokumenty odniesienia (przepisy związane),





PN-G-98011 - Torf rolniczy;
PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste;
PN-R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste;
PN-R-67030 - Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych.
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B.XII.

SST - ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
Przedmiotem SST są wymagania obejmujące wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór Robót montażu elementów
małej architektury. Szczegółową Specyfikację Techniczną należy stosować,
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu przez
Zamawiającego i realizacji przedmiotowych Robót przez Wykonawcę.

B.XII.1

Zakres Robót objętych SST,
Roboty określono, jako wszystkie czynności polegające na wykonaniu
montażu prefabrykowanych (gotowych) mebli ogrodowych tj.: ławek, stołów,
koszy na odpadki, kompletu zabawowego wraz z podłożem, namiotu
"imprezowego" oraz balustrad wydzielających stanowiska.

B.XII.2

Materiały,
 ławka parkowa;
 stół typu "Łódzki";
 kosz uliczny na odpadki;
 namiot "imprezowy";
 zestaw zabawowy;
 podłoże zestawu zabawowego.
 słupki drewniane, lina jutowa.
Ww. Elementy (Obiekty) powinny być, zgodne z Dokumentacją Projektową, w
szczególności z projektem uszczegółowionym, powinny wykazywać
parametry nie gorsze niż podane w projekcie uszczegółowionym.

B.XII.3

Sprzęt,
Przy montażu dopuszcza się zastosowanie dowolnego sprzętu zalecanego
przez producentów poszczególnych obiektów małej architektury.

B.XII.4

Transport,
Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez odpowiednie opakowanie. Należy je również
zabezpieczyć przed przesunięciami i utratą stateczności.

B.XII.5

Wykonanie Robót,
Należy dokonać dostawy i montażu wszystkich elementów (obiektów) małej
architektury zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

B.XII.6

Kontrola jakości,
Sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z wymaganiami ich producentów.

B.XII.7

Dokumenty odniesienia (przepisy związane),
Katalogi ofertowe, instrukcje producenckie tj.: asklepikos mała architektura
miejska, mardrew, profinamio, woodlit.
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B.XIII

SST - OGRODZENIA
Przedmiotem SST są wymagania obejmujące wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór Robót montażu ogrodzenia
panelowego, kompletu furtek i dwóch bram. Szczegółową Specyfikację
Techniczną należy stosować, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu przez Zamawiającego i realizacji przedmiotowych Robót przez
Wykonawcę.

B.XIII.1

Zakres Robót objętych SST,
Roboty określono, jako wykonanie:
 ogrodzenia do wys. min.1,5m siatką tupu Nylofor na słupkach stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo na zielono, rozstaw co ok 2,5m;
posadowionych w gruncie za pośrednictwem betonowego fundamentu.
 furtki i bramy wykonanej z ramy ze stali profilowej o przekroju 40x40mm
wypełnionej drutem stalowym ocynkowanym ogniowo grub. min 4mm,
zgrzewanym co 5cm w pionie i co 20cm w poziomie (wzór jak w panelu
ogrodzeniowym). Szczegółową lokalizację określono w Dokumentacji
Projektowej

B.XIII.2

Materiały,
 ogrodzenie z paneli zgrzewanych. Panele ogrodzeniowe o wysokości min.
1500mm wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo. Panele z
drutu min. 4mm, oczko 50 x 200mm, dł. 2500mm 3D Panel z trzema
wzmocnieniami. System montażu paneli na słupkach o profilu zamkniętym
40x60mm. Rozstaw osi słupków 250cm Słupki utwierdzone w
monolitycznym fundamencie betonowym;
 furtka i bramy wykonane z ramy ze stali profilowej o przekroju 40x40mm
wypełnionej drutem stalowym ocynkowanym ogniowo grub. min 4mm,
zgrzewanym co 5cm w pionie i co 20cm w poziomie (wzór jak w panelu
ogrodzeniowym);
 słupki ze stali profilowej 60x40mm osadzone w gniazdach betonowych
(beton B- 20), zawiasy regulowane Ø16, zamek na klucz, klamka;
 kruszywo Mieszanka niezwiązana zazwyczaj o określonym składzie
ziarnowym (od d=0 do D) stosowana do wykonania ulepszonego podłoża
gruntowego.
 Mieszanka może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w proporcjach.

B.XIII.3

Sprzęt,
Przy montażu dopuszcza się zastosowanie dowolnego sprzętu zalecanego
przez producenta systemu, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

B.XIII.4

Transport,
Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez odpowiednie opakowanie. Należy je również
zabezpieczyć przed przesunięciami i utratą stateczności.
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B.XIII.5

Wykonanie Robót,
 Wykonanie dołów pod słupki Najpierw należy wykonać doły pod słupki
narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia a następnie dokonać
podziału odcinków prostych na mniejsze odległości po 2,50m dla ogrodzenia
panelowego;
 osadzenie (zabetonowanie przy pomocy betonu B 20) w gniazdach
wykonanych w gruncie głębokości 80-90cm słupków z profili stalowych
prostokątnych o wymiarach 40x60mm i rozstawie 2,50 m zakończonych
zaślepkami z tworzywa sztucznego. Przekrój dołów na słupki 40x40cm.
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać
pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzchołki powinny znajdować się
odcinkami na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować do
poziomu terenu betonem B-20. Dopuszcza się zmianę wysokości odcinkami
w zależności od ukształtowania terenu po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego;
 montaż obejmami montażowymi paneli ogrodzeniowych z prętów o grub.
drutu min. 4 mm ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co
20cm w poziomie. Wymiary przęsła 153x250cm;
 Montaż ogrodzenia panelowego. Prace wykonać zgodnie z instrukcją
producenta wybranego systemu;
 wykonanie i montaż furtek i bram w ramach ze stali profilowej o przekroju
40x40mm wypełnionej drutem stalowym ocynkowanym ogniowo grub.
5mm, zgrzewanym co 5cm w pionie i co 20cm w poziomie (wzór jak w
panelu ogrodzeniowym). Słupki ze stali profilowej 60x40mm osadzone w
gniazdach betonowych (beton B- 20) głębokości 70-80cm. Przekrój gniazd
50x50cm;
 niwelacja terenu poprzez zasypanie dołów i nierówności mieszanką
niezwiązaną. Mieszankę należy układać warstwami i zagęszczać
mechanicznie. − plantowanie ziemi wokół cokołu i na skarpach celem
odpowiedniego ukształtowania i wyrównania terenu oraz obsianie trawą.

B.XIII.6

Kontrola jakości,
Kontrolę w czasie wykonywania Robót należy przeprowadzić w zakresie:
 słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta
systemu;
 przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z wybranym systemem
ogrodzenia;

B.XIII.7

Dokumenty odniesienia (przepisy związane),
PN-B-06250 Beton zwykły;
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne;
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia;
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności;
 PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno
ogólnego przeznaczenia;
 PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki;
 PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco;
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 PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
 PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia.
Gatunki;
 PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki;
 PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki;
 PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne;
 PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco;
 PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco;
 PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne;
 PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogólne wytyczne;
 PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów
nośnych;
 PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych.
 PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali;
 PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych;
 PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych.
Badania;
 PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia.
Ogólne wymagania i badania;
 PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i
wkrętów;
 PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym
usunięciu wcześniej nałożonych powłok;
 BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary;
 BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych.
Wymagania i Badania.
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