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- 2 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr OST – 00
Roboty budowlane kod CPV: 45000000-7
Roboty w zakresie robót budowlanych - kod wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV) dział:
NR CPV 45000000 Roboty budowlane.

1.1. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
wynikających z projektu budowlano wykonawczego dla inwestycji polegającej na: „Budowanie budynku
wielofunkcyjnego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elementami
infrastruktury technicznej w Elblągu przy ul. Skrzydlatej 1.”
1.2. Zakres prac budowlanych i towarzyszących:
1.2.1. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: ST B-00, SST B -01
- Opracowanie szczegółowego harmonogramu (rzeczowo – finansowego i niezbędnych termonów) realizacji
inwestycji w uzgodnieni z Inwestorem.
- Organizacja placu budowy z jego wygrodzeniem, oznakowaniem, zabezpieczeniem w zaplecze socjalno
sanitarne, wyznaczeniem miejsc składowania materiałów i wewnętrznych dróg komunikacyjnych,
zabezpieczeniem w podręczny sprzęt ppoż.
- Częściowy demontaż istniejącej nawierzchni miejsc postojowych wykonanej z kostki betonowej grubości 8cm
na podbudowie betonowej.
- Wyznaczenie budynku w terenie przez osobę uprawnioną wraz z wykonaniem stosownych szkiców.
- Przekazanie Inwestorowi niezbędnych dokumentów (uprawnieo i aktualnego zaświadczenia przynależności do
Izby) kierownika budowy i kierowników robót jeżeli będą powołani w celu zgłoszenia do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego rozpoczęcia budowy. Tryb przed 19 września 2020r.
1.2.2. Prace budowlane: SST B-01, SST D-04/1, SST B-04/2, SST B-05 , SST B-06, SST B-07, SST B-08 , SST E-09,
SST D-10, SST Z-11, SST B-12, SST B-13, SST B-14, SST B-15, SST B-15.
- Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi (humusu) wraz z transportem i składowaniem w miejscu ustalonym z
Inwestorem z możliwością wykorzystania przy zagospodarowaniu terenu.
- Wykonanie wykopów związanych z przebudową (usunięciem kolizji) istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.
- Przebudowa projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (stanowiących kolizję z budową
projektowanego budynku) wraz z dokonaniem stosownych pomiarów geodezyjnych.
- Wykonanie wykopów pod budynek z transportem urobku i składowaniem poza placem budowy.
- Wykonanie szalowania i zbrojenia oraz zalaniem betonem żelbetowych stóp fundamentowych i podwalin,
wraz z wyprowadzeniem zbrojenia dla otokowej instalacji odgromowej.
- Wykonanie izolacji przeciwwodnej stóp fundamentowych powłokami ochronnymi 2x dysperbit.
- Uzupełnienie wraz ze stabilizacją kruszywa pomiędzy stopami fundamentowymi oraz podbudowę pod
posadzki betonowe.
- Wykonanie – montaż konstrukcji stalowej (ram i rygli)wielofunkcyjnego budynku wraz z wklejeniem na kotwy
chemiczne stalowych slupów ram do żelbetowych fundamentów.
- Montaż na górnych pasach dźwigarów ram płatwi z zimno giętych kształtowników „zetowych”.
- Wykonanie obudowy dachu płytą warstwową grubości 100mm wraz z niezbędnymi obróbkami i montażem
rynien dachowych i wietrzaków.
- Wykonanie obudowy z płyt warstwowych grubości 100mm wraz z obróbkami elewacyjnymi i montażem rur
spustowych;
- Montaż ślusarki okiennej, aluminiowych przeszklonych drzwi wejściowych, oraz systemowych bram
podnoszonych.
- Pokrycie dostępnych powierzchni podwalin (stanowiących cokół) wyprawami żywicznymi.
- Wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej posadzki, wykonanie przemysłowej posadzki betonowej.
- Pokrycie wewnętrznych (dostępnych) powierzchni podwalin powłokami szpachlarsko – malarskimi.
- Wykonanie przyłącza kablowego z włączeniem do tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w przyległym budynku

garażowym.
- 3 - Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej i zasilającej gniazda oraz napędy systemowych
bram. Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
- Wykonanie instalacji odgromowej otokowej z włączeniem do zbrojenia stóp, oraz przyłaszenia pokrycia z płyt
warstwowych.
- Uzupełnienie powłok ochronnych uszkodzonych w trakcie montażu stalowej konstrukcji budynku.
- Wykonanie opasek przyściennych z kostki betonowej szerokości 0.50m wraz z obrzeżami.
- Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki i płyt ażurowych na podbudowie przepuszczalnej wody
opadowe i topniejący śnieg.
- Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej uprzednio rozebranej z uwagi na likwidację kolizji sieci.
- Obsianie trawą nawierzchni stanowiących tereny zielone w obrębie budynku.
1.2.3. Prace związane z zakooczeniem budowy. ST B-00
- Zagospodarowanie terenu po zakooczonych pracach w tym również doprowadzenie do pierwotnego stanu
nawierzchni biologicznie czynnych uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie prowadzonych prac. Likwidacja
placu budowy.
- Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej (ze sprawdzeniem zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika
prądu) i instalacji odgromowej wraz z sporządzeniem stosownych protokołów.
- Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
- Przekazanie Inwestorowi niezbędnej dokumentacji powykonawczej w tym również oświadczenie kierownika
budowy o zgodności wykonania obiektu z zatwierdzoną dokumentacją projektową i wydanym pozwoleniem
na budowę.
Specyfikację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18.09.2020r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 2020 poz. 1609), oraz Prawo budowlane w
zakresie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. Nr 2020 poz. 1333) z dnia 19.09.2020r. Realizacja inwestycji przebiega trybem przed 19
września 2020r.
1.2.4. Nazwy i kody zależne od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:
Definicje dotyczące jednoznacznego rozumienia zapisów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, zostały ujęte w specyfikacjach technicznych poszczególnych branż.
S-45.10.00.00 -8 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty zewnętrzne
S-45.20.00.00 -9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych.
S-45.30.00.00 -0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
S-45.40.00.00 -1 Roboty wykooczeniowe w zakresie obiektów budowlanych
S-45.31.53.00- 1 Roboty instalacyjne elektryczne – zasilanie obiektów
S-45.33.00.00 -0 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
ST B-00
WYMAGANIA OGÓLNE.
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
bhp – bezpieczeostwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
1. CZĘŚD OGÓLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagao technicznych dotyczących
wykonania i odbioru Robot, które zostaną wykonane w ramach zadania pt. „Budowa budynku
wielofunkcyjnego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elementami
infrastruktury technicznej w Elblągu”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagao podanych w niniejszej specyfikacji mogą
mied miejsce tylko w przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,
dla których istnieje pewnośd, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:
SST-B Roboty ogólnobudowlane.
SST-S Roboty instalacyjne sanitarne (odrębne opracowanie).
ST-10/16-DK Roboty instalacyjne elektryczne (odrębne opracowanie).
1.3. ZAKRES ROBOT OBJĘTYCH ST.
Zakres robot związanych z przebudową i rozbudową istniejącego budynku Urzędu Gminy w
Pszczółkach obejmuje:
ROBOTY ROZBIORKOWE
W ramach prac rozbiórkowych przewiduje się następujące roboty :
- rozbiórka części nawierzchni miejsc postojowych utwardzonej kostką betonową;
- przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej kolidującej z projektowaną inwestycją.
ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO.
W ramach prac stanu surowego przewiduje się następujące roboty :
- wykonanie fundamentów;,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w budynkach do poziomu max. -1.0 p.p.t.,
- wykonanie podbudowy pod posadzki oraz podwalin,
- wykonanie – montaż stalowej konstrukcji budynku,
- wykonanie poszycia ścian zewnętrznych i dachu z płyt warstwowych wraz z montażem orynnowania i rurami
spustowymi, montażem wietrzaków wentylacji grawitacyjnej oraz obróbkami blacharskimi.
- wykonanie montaży ślusarki okiennej i stolarki drzwiowej, oraz bram garażowych;
- wykonanie robot zewnętrznych z ponownym ułożeniem kostki betonowej.
- wykonaniem nawierzchni drogowych i miejsc parkingowych z płyt ażurowych.
ROBOTY WYKOOCZENIOWE.
W ramach prac wykooczeniowych przewiduje się następujące roboty:
- wykonanie detali architektonicznych elewacji,
- wykonanie projektowanych warstw wykooczeniowych posadzek,
- wykonanie wszystkich obróbek blacharskich,
- roboty malarskie wykooczeniowe,
- prace porządkowe i odtworzeniowe utwardzeo z kostki wokół budynku.

- 7 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumied następująco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeo zaistniałych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania poleceo i innej
technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,
upoważniona do nadzorowania robot i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
inwestycji.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy.
Kosztorys ślepy - wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczeo, szkiców i
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badao i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robot. Odpowiednia (bliska) zgodnośd - zgodnośd wykonanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robot lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
Dokumentacji Projektowej. Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rysunki - częśd Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary
Obiektu będącego przedmiotem Robot.
Zadanie budowlane - częśd przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całośd konstrukcyjną
lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno użytkowych.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiającego. Materiały użyte do
wykonania robot powinny byd nowe i pełnowartościowe.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającą jego przydatnośd do stosowania w określonych warunkach, wydany przez
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2).
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono
odpowiedni stopieo zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodnośd wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla
których nie ustalono PN).
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wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopieo zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za ich zgodnośd z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca winien posiadad
stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich. Zakres, czas i termin
aktualnie wykonywanych robot nie może kolidowad z pracą Urzędu, nie może również stanowid istotnych
przeszkód dla interesantów. Wykonawca musi planowad przebieg realizacji robot sposob jak najmniej
utrudniając funkcjonowanie Urzędu.
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstwa i za wyniki działalności
w zakresie:
- organizacji i wykonywania robot budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich w tym od zalania pomieszczeo biurowych na dolnych kondygnacjach,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeostwa pracy,
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
- bezpieczeostwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
- ochrony mienia związanego z budową.
1.6. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów
oraz Dokumentację Projektową i komplet Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnośd za ochronę przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru koocowego robot. Z uwagi na
ograniczoną powierzchnię nieruchomości, Zamawiający może udostępnid jedynie pomieszczenia strychowe na
składowanie materiałów nie uciążliwych. Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca powinien
zabezpieczyd we własnym zakresie.
Energia elektryczna na potrzeby budowy może byd pobierana z istniejącego przyłącza elektrycznego budynku z
warunkiem jej opomiarowania. Woda dla potrzeb budowy na poziomie terenu może byd pobierana z
istniejących ujęd wskazanych przez Zamawiającego, będzie rozliczana wg wskazao licznika.
1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i wykonawczy niniejszej inwestycji jest w posiadaniu
Zamawiającego. Dokumentacja wykonana została przez firmę projektową
Biuro Usługowo – Handlowe Franciszek Mackojd, projektant architektury mgr inż. arch. Mariusz Szafarzyoski,
konstrukcji mgr inż. Marian Wysocki, branży sanitarnej inż. Roman Przytuła, branży elektroenergetycznej mgr
inż. Mateusz Rutkowski.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przygotowane przez mgr inż. Franciszek Mackojd stanowią częśd
Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w chodby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej Dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejnośd ich
ważności:
- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie może wykorzystywad błędów lub opuszczeo w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomid Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Jeżeli została określona
wartośd minimalna lub wartośd maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny byd
prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w
przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakośd elementu budowli, to
Inspektor nadzoru może zaakceptowad takie roboty i zgodzid się na ich pozostawienie, jednak zastosuje
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Technicznej.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją
Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakośd elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.9. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY.
Zamawiający pozostawia możliwośd wykonania ogrodzenia terenu placu budowy w gestii Wykonawcy, pod
warunkiem że wygrodzony teren nie spowoduje kolizji z innymi użytkownikami i interesantami Urzędu.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do
zakooczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystąpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robot projekt organizacji placu budowy powinien byd na
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robot, bezpieczeostwa
pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeostwa i ochrony zdrowia. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
kontraktową Wszelki dojazd do placu budowy może nastąpid przez bramę główną. W czasie załadunku
materiałów z rozbiórki należy wygrodzid strefę niebezpieczną. Zrzut gruzu z rozbiórek posadzek może nastąpid
poprzez specjalne rury do gruzu, do pojemnika, przy czym miejsce musi byd wygrodzone i oznakowane taśmą.
1.10. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakooczenia i odbioru ostatecznego
robot, Wykonawca będzie podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikad
uszkodzeo lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagao Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
a) - miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane,
aby nie powodowad zniszczeo w środowisku naturalnym.
b) - plac budowy i wykopy będą utrzymane bez wody stojącej.
c) - zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
-możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
1.11. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.
Wykonawca będzie przestrzegad przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywad
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 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 robot albo przez personel Wykonawcy.
1.12. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakooczeniu robot ich szkodliwośd zanika
(np. materiały pylaste) mogą byd użyte pod warunkiem przestrzegania wymagao technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymad zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji paostwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.13. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
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działao ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własnośd. Stan naprawionej własności powinien
byd nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę
urządzeo uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeo potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeo w obrębie placu budowy. O zamiarze
przystąpienia do robot w pobliżu tych urządzeo, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomid
właścicieli urządzeo i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu
do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeo. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji i urządzeo podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia urządzeo uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiającego.
1.14. OGRANICZENIA OBCIĄŻEO OSI POJAZDOW
Każdorazowe korzystanie z jezdni i chodnika, jeżeli sytuacja tego będzie wymagad, musi byd uzgodnione z
Zamawiającym. Miejsca te muszą byd specjalne oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy uszkodzonych miejsc w jezdni i chodniku, które wystąpiły wskutek
ich zajęcia dla potrzeb prowadzonych robot. Wykonawca będzie stosowad się do obowiązujących ograniczeo osi
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnych
obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów.
Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą byd
spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używad pojazdów o ponadnormatywnych
obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie
zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.15. BEZPIECZEOSTWO I HIGIENA PRACY.
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegad przepisów dotyczących bezpieczeostwa i higieny prac.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbad, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagao sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeostwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagao określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.16. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robot od
daty rozpoczęcia do zakooczenia i odbioru ostatecznego robot Wykonawca będzie utrzymywad roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byd prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle
lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocząd roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
2. MATERIAŁY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE.
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadad warunkom
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z poźn. zm.) i Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia
jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakośd materiałów.
Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosowad wyroby budowlane o właściwościach spełnienie
wymagao podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego -dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2.2. ŹRODŁA UZYSKANIA MATERIAŁOW.
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny byd wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem,

- 11 przed rozpoczęciem robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane świadectwa badao
laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez
Inspektora nadzoru materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi
nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie
materiały z tego źródła będą przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany
jest prowadzid na bieżąco badania w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w
sposób ciągły będą spełniały wymagania Specyfikacji Technicznych.
2.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁOW MIEJSCOWYCH.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleo od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyd Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty
z badao terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie
można dokładnie określid granic zalegania materiałów, i że mogą wystąpid normalne wahania ich cech,
Inspektor nadzoru może odrzucid częśd źródła jako nie nadającą się do eksploatacji. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnośd za spełnienie wymagao ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek
źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i dostarczeniem ich do
robot. Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagao Kontraktu lub wskazao Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej
zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzid żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. Po zakooczeniu eksploatacji źródła,
materiały odpadowe powinny byd z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny byd złagodzone w
stopniu jak najbardziej zbliżonym do ukształtowania otaczającego terenu. Eksploatacja źródeł materiałów
będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.4. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIAŁOW.
Wytwornie materiałów mogą byd okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą byd pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod
względem jakości.
2.5. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie
tych materiałów do innych robot, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.
2.6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁOW.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakośd i przydatnośd do robot
oraz zgodnośd z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakooczeniu robot doprowadzone przez Wykonawcę do
ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakośd wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien byd zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadad pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ
lub Projekcie: Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleo w
takich dokumentach sprzęt powinien byd uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnośd sprzętu będzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma byd
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
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gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakośd wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniad prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy będą spełniad wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciążeo na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie
usuwad na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakośd zastosowanych
materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodnośd z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robot oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien dostosowad zejścia(max 3cm) i zjazdy do wymagao przepisów o udogodnieniach
dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za dokładne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostaną, jeśli wymagad będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładnośd. Inspektor nadzoru będzie podejmowad decyzje we
wszystkich sprawach związanych z jakością robot, oceną jakości materiałów i postępem robot, a ponadto we
wszystkich sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz
dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badao materiałów i robot,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badao naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Inspektor nadzoru jest upoważniony
do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając
przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagao jakościowych określonych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Polecenia Inspektora nadzoru powinny byd wykonane nie później
niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW.
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznych, a zaistniała wadliwośd tych robot spowodowana została robotami wykonanymi przez innych
Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowad ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt
Zamawiającego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIEN1A JAKOŚCI (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakości, w ktorym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierad:

- 13 a) częśd ogólną opisującą:
- organizację wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia robot,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bezpieczeostwo i higienę pracy,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (w tym opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecid prowadzenie badao).
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badao laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,
- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
b) częśd szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urządzeo stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilośd środków transportu oraz urządzeo do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
- kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badao (rodzaj i częstotliwośd, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeo, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robot,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymaganiom.
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBOT.
Celem kontroli robot powinno byd takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąd
założoną jakośd robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów.
Wykonawca powinien zapewnid odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badao materiałów oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądad od Wykonawcy przeprowadzenia
badao w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie
przeprowadzad pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badao i ich częstotliwości powinny zostały określone w
Specyfikacjach Technicznych. W przypadku gdy nie zostały określone, to Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnid wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi
świadectwa, że wszystkie stosowane narządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określającym procedury badao. Inspektor
nadzoru będzie mied nieograniczony dostęp do pomieszczeo laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeo laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąd ujemnie na wyniki badao Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakośd
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badao materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. POBIERANIE PROBEK.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą byd z jednakowym prawdopodobieostwem
wytypowane do badao. Inspektor nadzoru będzie mied zapewnioną możliwośd udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał 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 badao pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badao wykonywanych przez Inspektora nadzoru
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. BADANIA I POMIARY
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normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowad
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badao, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. RAPORTY Z BADAO.
Wykonawca będzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badao jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badao (kopie) będą
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.
Dla celów kontroli jakości zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniad zgodnośd
materiałów i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badao dostarczonych
przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierad próbki materiałów i prowadzid badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badao wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badao, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robot
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badao i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. POTWIERDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁOW I URZĄDZEO.
Przed wykonaniem badao jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścid
do użycia materiały posiadające certyfikat zgodności, (atest) deklarację zgodności lub inny dokument
producenta stwierdzający ich pełną zgodnośd z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku materiałów, dla których potwierdzenie jakości jest wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
każda partia dostarczona do robot powinna posiadad dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe powinny posiadad atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badao. Kopie wyników tych badao będą dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi
nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach muszą
posiadad ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. Materiały posiadające potwierdzenie jakości
a urządzenia - ważne legalizacje mogą byd badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona
niezgodnośd ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiały i urządzenia zostaną
odrzucone.
6.8. DOKUMENTY BUDOWY DZIENNIK BUDOWY.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania placu budowy do kooca okresu gwarancyjnego. Zapisy w dzienniku budowy będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyd przebiegu robot, stanu bezpieczeostwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i
podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywad w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- datę uzgodnienia przez Zamawiającego Planu Organizacji Robot oraz Harmonogramów,
- daty rozpoczęcia i zakooczenia poszczególnych elementów robot,
- przebieg Robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robot,
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnośd rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badao,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot,
- zgłoszenie zakooczenia Robot.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
6.9. KSIĘGA OBMIARU
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robot. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje się do Księgi
obmiarów. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji.
6.10. DOKUMENTY LABORATORYJNE.
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzające jakośd materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,
recepty robocze i kontrolne wyniki badao Wykonawcy i Zamawiającego powinny byd gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny byd
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
6.11. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, następujące dokumenty:
- zgłoszenie rozpoczęcia robot,
- protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
- protokoły odbioru robot,
- protokoły z narad i ustaleo,
- korespondencję na budowie.
6.12. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.
Dokumenty budowy powinny byd przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodowad jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze
dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.
Obmiar robot będzie określad faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach
podanych w Kosztorysie Ślepym lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukooczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBOT I MA1ERlAŁOW.
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie pomiary długości,
będą wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej. Wszystkie elementy robot określone w metrach, będą
mierzone równolegle do podstawy. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robot nie wymagają
tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długośd pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają
byd obmierzone wagowo, będą ważone w Mg (megagramach), (tonach) lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar
następuje na podstawie masy na pojeździe powinny byd ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Każdy pojazd powinien byd oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego
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przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemnośd można łatwo i dokładnie określid.
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszą byd zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badao atestujących to Wykonawca powinien posiadad ważne świadectwa
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą byd przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robot.
7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub koocowym odbiorem robot, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą byd dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT.
W zależności od ustaleo odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowośd danej części robot do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór
powinien byd przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakośd i ilośd robot zanikających i
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badao laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleo od
przyjętych wymagao i wcześniejszych ustaleo, Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potrąceo. Przy ocenie odchyleo i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej
części robot.
8.3. ODBIOR CZĘŚCIOWY.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot wraz z ustaleniem należnego
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robot dokonuje się według zasad jak przy odbiorze koocowym robot.
8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilości, jakości i
wartości. Całkowite zakooczenie robot oraz gotowośd do odbioru ostatecznego powinna byd stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakooczenia robot i kompletności oraz prawidłowości operatu
kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na postawie
przedłożonych dokumentów, wyników badao i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna
się z realizacją ustaleo przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w
zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
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ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakośd wykonywanych robot w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeostwo ruchu,
Komisja dokona potrąceo, oceniając pomniejszoną wartośd wykonywanych robot w stosunku do wymagao
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokół Odbioru Ostatecznego
Robot sporządzony według wzoru ustalonego przez Zmawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowad następujące dokumenty:
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robot zanikających i ulegających zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zaleceo,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badao i oznaczeo laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi,
- dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badao i pomiarów załączonych do
Dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,
-sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne winno zawierad:
- zakres i lokalizację wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robot,
- datę rozpoczęcia i zakooczenia robot.
W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy Komisja.
8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. USTALENIA OGOLNE
Zasady płatności powinny byd zawarte w warunkach umowy z Wykonawcą.
9.2. PRZEPISY ZWIĄZANE
Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robot zostały wymienione w odpowiednich
Specyfikacjach Technicznych.
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ROZBIÓRKOWE DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO OŚROTKA DOSKONALENIA
TECHNIKI JAZDY.
CPV: 45.11.00.00-8 Roboty przygotowawcze
SST B-01
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
kody CPV:
45 00 00 00-7 - Roboty budowlane
45 10 00 00-8- Przygotowanie terenu pod budowę
45 11 00 00-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45 11 30 00-2 - Roboty na placu budowy
1 .WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie przygotowania terenu prowadzenia robót budowlanych w związku z realizacją projektu
Budowa budynku wielofunkcyjnego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz elementami infrastruktury technicznej w Elblągu.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót:
1.3.1. W zakresie przygotowania terenu budowy
Z uwagi na charakter prowadzonej działalności na nieruchomości lokalizacja placu budowy, sposób poruszania
się i dojazd do placu budowy musi byd uzgodniona z jej Właścicielem a zarazem Inwestorem. Do podstawowego
zakresu czynności w organizacji i przygotowaniu placu budowy należy:
· oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych, zamontowanie tablic informacyjnych,
· zapewnienie zaplecza socjalno– biurowego dla potrzeb kierownictwa i służb nadzoru budowy,
· zapewnienie zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb pracowników przedsiębiorstw wykonawczych,
· urządzenie składowisk materiałów,
· wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,
· zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,
· zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac budowlanych
w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska.
1.3.2. W zakresie zasilania terenu budowy w media
Sposób zasilenia placu budowy do energii elektryczną, oraz zasilenia w wodę zostanie ściśle określone przez
Inwestora na etapie podpisania umowy. Plac budowy będzie potrzebował:
· zabezpieczenie punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie
prowadzenia robót oraz obiektów zaplecza budowy,
· zabezpieczenie zasilania rejonów prowadzenia robót i obiektów zaplecza w wodę oraz odprowadzenie
ścieków,
· zapewnienie oświetlenia miejsc prowadzenia robót budowlanych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST00. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakośd wykonania robót i ich zgodnośd z dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną.
2. MATERIAŁY
Dobór materiałów wg uznania wykonawcy. Ogólne wymagania podano w specyfikacji technicznej ST0 0.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST0 0.
Roboty demontażowe wykonywane przy użyciu sprzętu ręcznego i elektronarzędzi oraz przy pomocy sprzętu
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST0 0.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Warunki wykonywania robót
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST0 0.
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.
Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy
5.2.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy
Przystąpienie do robót należy poprzedzid opracowaniem przez Wykonawcę projektu organizacji robót i
zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:
· Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robót budowlanych,
· Rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robót budowlanych zapewniające zlokalizowane biura
budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów pomocniczych, i innych
według potrzeb wykonawcy w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i
sprzętu,
· Opracowanie planu „bioz” – planu bezpieczeostwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy robotach
budowlano - montażowych i wykooczeniowych,
· Charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry,
· Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych,
· Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów robót,
· Wewnętrzne przepisy Zamawiającego.
5.2.2. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowad
teren, na którym te roboty maja byd wykonywane, a w szczególności:
· ogrodzid miejsce prowadzenia robót budowlanych, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę
mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeostwu, jakie może
zagrażad w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac;
ogrodzenie placu budowy powinno byd tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego
wysokośd powinna wynosid nie mniej niż 1,50 m,
· na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzid dla pracowników wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnie i ustępy,
· pomieszczenia powinny byd o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno- sanitarnych na budowie,
· usuwad z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzad przeszkody lub
utrudniad wykonywanie robót.
5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie prowadzenia robót budowlanych należy wykorzystad istniejącą sied dróg. Należy utrzymywad je w
czystości i nie uniemożliwiad transportu wewnętrznego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST.
Kontrola jakości robót polega na:
· sprawdzeniu kompletności wykonania
· sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi zgodnie z dokumentacją kosztorysową.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte SST 01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających, których zasady ujęto w
Specyfikacji Ogólnej.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z ST0 0.
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FUNDAMENTÓW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO OŚROTKA DOSKONALENIA TECHNIKI
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CPV 45 11 12 00-0 Roboty ziemne
SST B 02
WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych
pod fundamenty.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót ziemnych dla zrealizowania projektowanego posadowienia na stopach fundamentowych
budynku, zgodnie z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót. Zakres rzeczowy robót do wykonania
podano w obmiarze robót. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia
robót ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nasypowych (kat. I- III).
Niemniej jednak zostaje doprecyzowane w następującym zakresie:
- przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy częściowo przełożyd istniejącą sied kanalizacji sanitarnej
po stronie szczytowej północno – zachodniej projektowanego budynku wraz z wprowadzeniem studzienek
rewizyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Rozpoczęcie, odbiór i zakooczenie przebudowy
powinno byd zgłoszone Inspektorowi za wpisem do dziennika budowy, natomiast odbioru zgodnie z SST-0
Warunki ogólne.
- istniejąca sied kanalizacji deszczowej musi byd również przebudowana przed wykonaniem robót ziemnych
związanych z fundamentowaniem obiektu. Rozpoczęcie robót i zakooczenie oraz odbiór musi byd
obowiązkowo zgłoszone zapisem w dzienniku budowy.
- miejsce składowania humusu należy uzgodnid z Inwestorem z uwagi iż częśd tych gruntów zostanie
wykorzystana przy zagospodarowaniu terenu biologicznie czynnego.
- Wykonawca robót zobowiązany jest do ostrożnego i kontrolowanego prowadzenia wykopów pod fundamenty
projektowanego budynku z uwagi na grunty nasypowe oraz wahania wód gruntowych.
- nie dopuszczad do niekontrolowanego zalania wykonanych przez wody gruntowe i opadowe a tym samym
rozluźnienia podłoża pod stopy fundamentowe.
- w przypadku stwierdzenia przewarstwieo gruntu w układzie innym niż wskazuje opinia geotechniczna należy
powiadomid Inspektora nadzoru celem podjęcia stosownych czynności w realizacji przedsięwzięcia.
- dolna warstwa (około 20cm) gruntu nasypowego (nienośnego) winna byd usunięta z wykopu ręcznie nie
doprowadzając nadmiernej destabilizacji podłoża tj. kolejnej warstwy
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w Dokumentacji Projektowej.
Fundament konstrukcji - element konstrukcji współpracujący z gruntem przekazujący wszelkie obciążenia z
konstrukcji na grunt.
Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pd gruntu sztucznie
zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pds
Wilgotnośd optymalna gruntu - wilgotnośd optymalna gruntu jest to wilgotnośd, przy której grunt ubijany
znormalizowany uzyskuje maks. gęstośd objętościową pds.
Wykop płytki - wykop, którego głębokośd jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokośd jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac związanych.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd z Dokumentacją Projektową
ST i poleceniami Inspektora.
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Do zasypywania wykopów należy użyd grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez
zanieczyszczeo takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. Zasypywanie wykopów
gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia wymagao podanych
dalej dla zasypki.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny byd przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy mogą byd wywiezione poza teren budowy
tylko za zezwoleniem Zamawiającego. Zamawiający może nakazad pozostawienie na terenie budowy gruntów,
których czasowa nieprzydatnośd wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
3. SPRZĘT.
Roboty mogą byd wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty ziemne można wykonywad przy użyciu
dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodującego naruszenie budowy podłoża ponad
niezbędne minimum wymagane Dokumentacją Projektową Wykonawca przystępujący do wykonania robót
ziemnych powinien wykazad się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: odspajania i wydobywania
gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, itp.), sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą byd przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścid równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyd przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczególności przestrzegad warunków
zapewnienia ochrony przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co mogłoby zmienid w sposób
niekontrolowany parametry gruntu.
Z tych samych względów materiały składowane na odkład należy również odpowiednio zabezpieczyd,
przestrzegając ponadto ich nie przemieszania w trakcie składowania. Wybór środków transportowych oraz
metod transportu powinien byd dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii
odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajności środków transportowych powinna byd ponadto
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału)
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może byd podstawą roszczeo Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane
na piśmie przez Zamawiającego
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Uwagi ogólne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
5.2. Uwagi szczegółowe.
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzid zgodnośd rzędnych terenu z danymi
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonad pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjnowysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny byd wpisywane do Dziennika
Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie
warunków gruntowych.
5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego
Wykonawca powinien przejąd protokolarnie od Inwestora punkty stałe charakterystyczne, tworzące układ
odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym.
Do obowiązków wykonawcy należy ochrona i zabezpieczenie punktów.
Wytyczenie linii obiektu i krawędzi wykopów powinno byd sprawdzone przez nadzór techniczny i potwierdzone
protokolarnie. Usuwanie darni i ziemi roślinnej należy wykonad przed rozpoczęciem" właściwych robót
ziemnych.
5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej od
przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy przerwad i
powiadomid inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeo.
Jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały nadające się do
dalszego użytku, roboty należy przerwad, powiadomid inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi
urządzeniami, a dalsze prace prowadzid po uzgodnieniu trybu postępowania. W przypadku natrafienia na
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konserwatorskie
5.2.4. Zabezpieczenia ścian wykopów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter zabezpieczeo) nie narzuca
rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia wykopu we własnym zakresie zgodnie z
obowiązującymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem
5.2.5. Zasady prowadzenia robót
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna byd odpowiednio dobrana do wielkości robót, głębokości
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy
fundamentowe powinny byd wykonywane w takim, okresie, żeby po ich zakooczeniu można było przystąpid
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidowad wykopy przez ich zasypanie.
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości równej lub
większej niż głębokośd posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosowad środki zabezpieczające
przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich
statecznośd w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeo, wynikających z nieprawidłowego
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża
Wykonawcę robót ziemnych. Wykonawca powinien wykonywad wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym
stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny
byd bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe
składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyd przed nadmiernym zawilgoceniem.
Wykopy powinny byd wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w
porównaniu do projektowanego poziomu powinna byd pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości
co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna byd usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajad go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych
rzędnych robót ziemnych
5.2.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów.
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego
poziomu posadowienia należy się porozumied z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji, względnie doprowadzid do ponownego wypoziomowania dna i wykonad grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy
5.2.7. Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzenia stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca powinien, o
ile wymagają tego warunki terenowe, wykonad urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyd grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawad w
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatnośd. 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 urządzeo odwadniających musi byd poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
5.2.8. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiad jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót
ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępowad w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie
robót ziemnych należy zachowad odpowiedni spadek podłużny i nadad przekrojom poprzecznym spadki,
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien byd mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w
przypadku gruntów niespoistych Należy uwzględnid ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagao dotyczących prawidłowego
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów,
należy ująd w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzid poza teren pasa robót
ziemnych.
5.2.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu, to przed
ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścid. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą byd
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gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do
zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.
5.2.10. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczad ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubośd warstwy gruntu (nadkładu) powyżej
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynnośd budowlaną. Może odbywad się
jedynie sporadyczny ruch pojazdów które nie spowodują uszkodzeo powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeo
powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę
robót ziemnych.
5.2.11. Zasypki.
Wykonawca może przystąpid do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno byd
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadad grubośd 0,2m.
Można ją zagęszczad ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien byd
mniejszy niż:
1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m,
0,95 - dla warstwy do głębokości 1,20m,
0,90 - dla warstw poniżej 1,20m.
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określad za pomocą
oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02.
Porównanie modułów należy stosowad tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe
określenie wskaźnika zagęszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12
powinien spełniad wymagania podane wyżej. Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie
modułów odkształcenia, to wartośd stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna byd większa od 2,2. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie
warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnid warstwę, doprowadzid grunt do wilgotności
optymalnej i powtórnie zagęścid. Wilgotnośd gruntu winna byd zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego
gruntu W wypadku, gdy wilgotnośd ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę
należy polewad wodą. Jeżeli wilgotnośd gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczaniem
winien byd osuszony. Wilgotnośd optymalna i maksymalna gęstośd objętościowa szkieletu gruntowego powinny
byd wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badao laboratoryjnych wilgotnośd optymalną gruntu
można przyjmowad orientacyjnie: dla piasków i żwirów - 10%.
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegad następujących zasad: rozścielad grunt warstwami o
równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu
zagęszczad na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejśd urządzenia zagęszczającego, prowadzid
zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.
5.2.12. Dokładnośd wykonania wykopów dopuszczalne odchyłki nie powinny byd większe niż: 0,002 % - dla
spadków terenu, ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, ± 5cm - dla rzędnych dna wykopu.
Pochylenie skarp nie powinno równic się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej
tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczad 10 cm
przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny byd spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze
sposobu umocnienia powierzchni.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegad zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór robót winny byd
wykonane zgodnie z normami:
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne
6.2. Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy
zwrócid na: odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, zapewnienie pewnego osadzenia
rozpard stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów, odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót,
dokładnośd wykonania wykopów (usytuowanie i wykooczenie).
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niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. Prawidłowośd zagęszczenia konkretnej warstwy musi byd
potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Ocenę wyników zagęszczania gruntów,
zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujący sposób.
a) oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształceni lo,
przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieszącej kontroli robót ziemnych,
b) zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli spełnione będą warunki:
2/3 wyników badao użytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostało wyniki nie
powinny odbiegad o więcej niż 5% (15) lub 10% (lo) od wartości wymaganej, 15 - średnie nie mniej niż 15 wymagane, lo - średnie nie mniej niż lo – wymagane. Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na
kontroli zgodności z wymaganiami Specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócid na: właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, właściwe ujęcie i
odprowadzenie wysięków wodnych. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien byd zgodny z założonym w
projekcie.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST powinny byd
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Zgodnośd robót z Projektem i Specyfikacją.
Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach określonych w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty winny
byd wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzid zgodnie z ST Podstawą dokonania oceny ilości i
jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty.
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,
b) dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty
fundamentowe lub ziemne,
c) atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych,
d) Dziennik Budowy,
e) uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.
7.2.2. Zakres
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem,
b) rzędnych dna wykopu,
c) grubości poszczególnych warstw zasypki,
d) wskaźnika zagęszczenia gruntów.
7.3. Odbiór koocowy.
Odbiór koocowy robót przeprowadzid zgodnie z ST. Przy odbiorze koocowym powinny byd przedłożone
następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badao, protokoły odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. [3]
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.
[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
siarki metodą bromową.
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PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY KOLIDUJĄCEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ.
CPV 43 30 00 00-9 Roboty ziemne, układanie rurociągów.
SST S-03
1 WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót przygotowawczych i
ziemnych związanych z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w celu likwidacji kolizji przy
„Budowie budynku wielofunkcyjnego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz elementami infrastruktury technicznej w Elblągu”
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ujętych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie Robót ziemnych związanych z budową sieci
wodociągowej i obejmują:
tyczenie, przygotowanie terenu, rozbiórki nawierzchni, wycinki i wykopy
wykonanie zasypek i obsypek oraz koniecznych wymian gruntu,
zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem oraz uporządkowanie i odtworzenie terenu,
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót związanych z budową sieci. W zakres tych robót wchodzą: przygotowawcze, roboty ziemne, betoniarskie,
roboty drogowe oraz odtworzeniowe i geodezyjne. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad
prowadzenia robót związanych z wszystkim czynnościami mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy sieci oraz położenia obiektów inżynierskich, a także wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i
kartograficznej drogi po jej wybudowaniu.
Niemniej jednak przedmiotowy zapis doprecyzowuje się o:
- zachowaniu szczególnej ostrożności przy odsłanianiu rurociągów istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej które zostaną poddane przebudowie.
- przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy wykonad zgodnie z załączoną dokumentacją
budowlaną
- przed zasypaniem (po przebudowie) rurociągów należy niezwłocznie zgłosid do Inspektora Nadzoru celem ich
odebrania.
1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót objętych zamówieniem:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110-9 Układanie rurociągów
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów kanalizacyjnych
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd wykonania robót oraz ich zgodnośd z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Na wymianę gruntu, podsypkę oraz obsypkę rurociągów należy stosowad grunt mineralny (piasek
wielofrakcyjny) umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika. Wyroby betonowe oraz inne
materiały stosowana do wykonania robót ziemnych i nawierzchni drogowych powinna odpowiadad
wymaganiom norm.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 4 .
4. TRANSPORT
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Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się
prowadzid przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki.
5. WYKONANIE ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.
5.2. Zasady prowadzenia robót
5.2.1.Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót projektowana oś sieci powinna byd oznaczona w terenie przez uprawnionego
geodetę w sposób trwały i widoczny z założeniem reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy trwale
oznaczyd w terenie za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy
wbid na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30 – 50 m. Na Każdym odcinku prostym należy
utrwalid co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu tak aby istniała możliwośd
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzid w
ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązad do reperów sieci
paostwowej.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi
sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi
kontraktu. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonad urządzenie odwadniające, zabezpieczające
wykopy przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Górne krawędzie bali
przyściennych powinny wystawad co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren; powierzchnia terenu
powinna byd wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do
wykopu; w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległośd.
Urządzenia odprowadzające należy kontrolowad i konserwowad przez cały czas trwania robót.
5.2.2. Wykonywanie wykopów
Wykopy pod sied należy wykonad o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z
normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Metody wykonywania wykopów ręczne i mechaniczne powinny byd
dostosowane do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Na
terenach rolniczych należy w pierwszej kolejności zdjąd warstwę gleby urodzajnej i składowad ją po wzdłuż
wykopu w odległości min. 5,0 m Wydobyty grunt z wykopu ( po usunięciu warstwy gruntu urodzajnego)
powinien byd składowany obok wykopu w odległości min. 1,0 m od jego krawędzi aby utworzyd przejście
wzdłuż wykopu. Przejście to powinno byd stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Wykopy pod przewody powinny byd rozpoczynane od najniżej położonego punktu tj. Od wylotu do odbiornika i
prowadzid w górę, w kierunku przeciwnym do spadku wodociągu. Zapewnia to możliwośd grawitacyjnego
odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.
Krawędzie boczne wykopu oznacz się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy wodociągu
połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i
naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonad przez ułożenie przy jego
krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy
te należy przytwierdzid kołkami lub klamrami. Minimalna szerokośd wykopu w świetle ewentualnej obudowy
powinna byd dostosowana do średnicy przewodu i wynosid 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu.
Deskowanie ścian wykopu należy prowadzid w miarę jego głębienia. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do
głębokości 4,0 m określa norma BN-83/8836-02. Dno wykopu powinno byd równe i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno byd ono na poziomie wyższym od rzędnej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy
wykonad bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonad bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Dla
gruntów nawodnionych należy prowadzid wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej
jezdni, wykopy należy umocnid wypraskami. Obudowa powinna wystawad co najmniej 15 cm ponad
przylegający teren. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawid ławy celownicze
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy
montowad nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnię terenu w odstępach co 30 m. Ławy
powinny mied wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi wykopu. W miejscach ewentualnych
skrzyżowao z istniejącym uzbrojeniem należy wykonad przekopy kontrolne metodą ręczną w celu
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normami i zgłosid właścicielowi danego uzbrojenia. Brak szczegółowych rzędnych posadowienia uzbrojenia
podziemnego może spowodowad wystąpienie kolizji. W takim przypadku należy wstrzymad roboty w celu
dokonania uzgodnieo z Inwestorem co do sposobu przejścia przez miejsce kolizyjne (ominięcie – zmiana trasy
lub przebudowa kolizyjnego uzbrojenia w uzgodnieniu z użytkownikiem jeżeli wystąpi taka koniecznośd).
Ewentualne zbliżenia do urządzeo energetycznych (słupy, linia napowietrzna lub kable), oraz skrzyżowania
wykonywad zgodnie z normą PN-67/E-05125.
Wyjście (zejście) po drabinie do wykopu powinno byd wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości głębszej niż 1,0
m od pozimu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie
powinna przekraczad + - 3 cm dla gruntów zwięzłych, + - 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + - 5 cm. Wykopy zabezpieczyd należy tabliczkami
ostrzegawczymi, umieszczonymi na barierkach h = 1,0 m zabezpieczającymi wykop. Na noc oświetlid światłem
sztucznym. Zapewnid dojścia i dojazdy do posesji przez stosowanie kładek i mostków przejazdowych.
5.2.3. Wymiana gruntu, podsypka i obsypka
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienośnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu (zasypaniu)
gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo zagęszczalnym. W zależności od wielkości i rodzaju zagęszczarki
grunt zasypkowy należy układad warstwami około 30-50 cm i zagęszczad do uzyskania stopnia zagęszczenia Id
>0,6 lub wskaźnika zagęszczenia Is= 1,0. W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu należy
uwzględnid następujące czynności:
- zakup i dostawę gruntu na wymianę, podsypke i obsypke
- zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia,
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu
W przypadku, gdy grunt z wykopów, przebiegających w drodze o nawierzchni asfaltowej oraz w jej bliskości, nie
pozwoli na osiągniecie wymaganego wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym, należy na całym odcinku
usunąd go i wymienid na piasek z dokładnym mechanicznym zagęszczeniem.
5.2.4. Zasypywanie wykopów
Zasypywanie wykopów należy wykonad warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia
przy zachowaniu wymagao dotyczących zagęszczenia gruntu określonych w dokumentacji projektowej, STWiOR
i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg o ruch ciężkim i bardzo ciężkim.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w KS-ST-0.Kontrolę jakości Robót ziemnych prowadzid w oparciu o
PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.", PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogólne.”
7. OBMIAR ROBÓT
2
3
Jednostkami obmiarowymi są: m , m , mb,, szt., kpl., Jednostką obmiarową robót jest:
3
dla robót ziemnych – m wykonanych robót,
2
dla robót nawierzchniowych – m pokrytej powierzchni,
dla robót pomocniczych - mb
roboty geodezyjne ująd w kosztach ogólnych
8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 10.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopu, zasypania, obsypki itd. , obejmuje :
wykonanie wykopów,
ewentualny wywóz i przywóz urobku z wykopów,
zagospodarowanie nadwyżki urobku,

-
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odwodnienie wykopów,
zagęszczeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia,
wymianę gruntu (zakup piasku, dowóz, zasypanie, zagęszczenie, wywóz gruntu nadmiernego),

10.UWAGI SZCZEGÓŁOWE
10.1.
Normy przepisy związane.
PN-74/B-02480
Konstrukcje żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. Grunty budowlane. Podział,
nazwy, symbole i określenia.
PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-10736
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-87/B-01100
Kruszywo skalne, podział, nazwy, określenia,
BN-66/6774-01
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, żwir i pospółka Katalog Typowych
Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych Nawierzchni Ulic - INDIM Warszawa 1997r.
BN-84/6774/02
Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Łamane do nawierzchni drogowych
PN-84/S-96023
Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
PN-S-02205
Drogi samochodowe - roboty ziemne
PN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
PN-81/B-10725 Nawierzchnie parkingów i torowisk.
10.2. Inne dokumenty
Ust. z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z póź. zmianami)
*Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii]:
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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KIEROWCÓW.
CPV 45 11 10 00-8 Roboty rozbiórkowe.
SST D-04/1
1.1. Wstęp
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: robót rozbiórkowych części nawierzchni z kostki betonowej
grubości 8cm i wykonania wykop*ów pod fundamenty w ramach prowadzonej inwestycji polegającej na:
„Budowie budynku wielofunkcyjnego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz elementami infrastruktury technicznej w Elblągu”
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych jw.
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w p. 9
1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające przygotowanie placu pod
budowę projektowanego wielofunkcyjnego budynku.
1.5. Materiały
Dla robót rozbiórkowych nie występują.
1.6. Sprzęt
Do robót rozbiórkowych może byd użyty dowolny sprzęt przeznaczony do tego rodzaju robót, pamiętając o
odzyskanie kostki betonowej do ponownego ułożenia.
1.7. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyd przed spadaniem i
przesuwaniem.
1.8. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- wygrodzid teren
- oznakowad plac budowy zgodnie z przepisami i wymogami BHP
1.9. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzid zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.401)
w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- Rozbiórkę części istniejącej nawierzchni utwardzonej pod parking dla pojazdów Ośrodka Egzaminowania
Kierowców z kostki betonowej wraz z podbudową.
- Materiał uporządkowad i odnosid lub odwozid na miejsce składowania.
1.10. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt. 8 i.9.
1.11. Odbiór robót
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
1.12. Uwagi szczegółowe
- Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy i Inwestora.
II ROBOTY ZIEMNE
2.1. Wstęp
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru wykopów pod projektowane fundamenty.
2.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robót wyszczególnionych w p. 3.
2.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów pod stopy fundamentowe.
2.4. Określenia podstawowe
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„Wymagania ogólne”
2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST OO „Wymagania ogólne”.
2.6. Materiały
Nie występują
2.7. Sprzęt
Łopaty, sztychówki, kilofy, taczki, koparka oraz samochody wywrotki
2.8. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST OO „Wymagania ogólne”.
2.9. Wykopy pod stopy fundamentowe
Do wykonania wykopów ręcznych i mechanicznych wykonawca powinien zabezpieczyd się w sprzęt jak w poz. 7
2.10. Wydobywanie gruntu
Odspajanie i wydobywanie gruntu należy wykonad ręcznie lub mechanicznie z wywiezieniem gruntu środkami
transportu na odległośd około 10 km
2.11. Transport gruntu pojazdami samochodowymi
2.11.1. Do transportu gruntu mogą byd stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe
2.11.2. Samochody skrzyniowe lub wywrotki
Przy stosowaniu do transportu pojazdów samochodowych należy dostosowad rodzaj pojazdu do:
- odległości przewożonego gruntu i sposobu jego załadowania,
- przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych,
- warunków występujących w miejscach wydobywania
- ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach występujących na danym placu
budowy.
2.12. Zasady wykonywania wykopów
2.12.1. Wymagania podstawowe
- Metoda wykonywania wykopów powinna byd dobrana odpowiednio do wielkości robót, głębokości wykopu
- Wykopy fundamentowe powinny byd wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakooczeniu można
było przystąpid do wykonania przewidywanych w nich robót i szybko zlikwidowad wykopy przez zasypanie.
- Ze względu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących
fundamentów należy głębokośd wykopów dostosowad do poziomu najgłębiej posadowionego fundamentu.
- Wymiary wykopów powinny byd dostosowane do wymiarów w planie fundamentów oraz dostosowane do
sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu.
2.12.2. Nie naruszalnośd struktury gruntu w wykopie
- wykonanie wykopów w gruntach powinno się odbywad bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu. Warstwę gruntu należy usunąd bezpośrednio przed wykonaniem szalunków pod stopy
fundamentowe sposobem ręcznym zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania
powierzchni podłoża pod projektowane fundamenty.
- Niezależnie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na głębokości
posadowienia obiektu sprawdzid nośnośd gruntu na obciążenia.
2.12.3. Składanie urobku z wykopów
2.12.3.1. Ukopany grunt powinien byd przetransportowany niezwłocznie na samochody wywożące go poza
teren budowy na wyznaczone miejsce odwiezienia
2.13 Zasypanie wykopów
2.13.1. Zasypanie wykopów powinno byd dokonane bezpośrednio po zakooczeniu w nich przewidzianych robót.
2.13.2. Zasypanie wykopu wykonywad z zagęszczeniem gruntu warstwami o grubości dostosowanej do
przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej:
- nie więcej niż 25 cm – przy zastosowaniu ubijaków ręcznych lub zagęszczarek mechanicznych spalinowych
2.13.3.Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno byd dokonywane w
taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej.
2.14. Dokładnośd wykonania wykopów
2.14.1. Dokładnośd wykonania wykopów zgodnie z -PN -68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonania badania przy odbiorze.
2.15. Zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem wody
2.15.1. Wymagania podstawowe
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destrukcyjnym działaniem wody.
2.16 Kontrola wykonywania robót ziemnych
- Sprawdzenie dokładnośd wykonania wykopu. (lokalizacja oraz głębokośd)
- Sprawdzenie dna wykopu (czy fundament posadowiony będzie na gruncie rodzimym).
- Z każdego sprawdzenia robót sporządzid potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora i odnotowad w
dzienniku budowy wraz z oceną.
2.17. Odbiór wykonywanych robót ziemnych (odbiór koocowy)
2.17.1. Dokumentacja niezbędna dla wykonywania odbioru koocowego
- Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny byd dokonywane na podstawie sprawdzeo wykonywanych
robót do dokumentacji zawierającej: dziennik badao i pomiarów wraz naniesionymi punktami kontrolnymi
(szkice) zestawienie wyników badao jakościowych oraz analizę wraz z wnioskami.
- Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami warunków technicznych powinny byd poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzid należy
nowy protokół odbioru koocowego robót.
2.18. Przepisy, opracowania pomocnicze i normy
Powyższe roboty należy wykonywad zgodnie z Normami Polskimi jak niżej oraz warunkami branżowymi
związanymi z obowiązującymi przepisami.
PN-56/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
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KIEROWCÓW.
CPV 43 30 00 00-9 Roboty fundamentowe.
SST B-04/2
3.1.Wstęp
Wymagania techniczne i zasady odbioru robót fundamentowych dotyczą wykonania fundamentów dla
budynku wielofunkcyjnego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
elementami infrastruktury technicznej w Elblągu”
3.2. Przedmiot (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru stóp fundamentowych
3.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w p. 4
3.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania stóp fundamentowych.
Zaprojektowano stopy słupów rygli na podstawie obliczeo w oparciu o parametry geotechniczne warstwy IIA są
to grunty niespoiste w postaci piasków średnich w stanie średniozagęszczonym. Stopy żelbetowe o wymiarach
podstawy 140x140cm i wysokości 45cm z trzonem żelbetowym 30x30cm wyprowadzonym 10cm powyżej
poziomu terenu. Stopy należy posadowid na głębokości – 120cm poniżej poziomu przyległego terenu. W
związku czym zachodzi koniecznośd usunięcia gruntu słabonośnego do poziomu -180cm i zastąpienie pospółką
zagęszczoną warstwami do poziomu posadowienia stopy. Dopuszcza się zastąpienie pospółki chudym betonem.
Po wykonaniu wykopów grunt powinien byd odebrany przez uprawnionego geotechnika a jego przydatnośd do
fundamentowania potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Stopy fundamentowe należy wykonad z betonu
B 25 (C20/25) i zbroid prętami ze stali # 12mm RB500W zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Fundamenty
ścian szczytowych podstawa o przekroju 100x100cm i wysokości 45cm wykonad z betonu B 25 (C20/25) zbroid
prętami #12 zgodnie z dokumentacją projektową. Podwaliny o przekroju 30x50cm wykonad z betonu B 25
(C20/25) i zbroid podłużnie 4#12cm oraz poprzecznie strzemionami z pręta o 6mm w rozstawie co 20cm.
Podwaliny zespolid z trzonami stóp (poprzez wpuszczenie) prętami 4#12mm długości 36cm. Podwaliny
posadowid na ławie żwirowo cementowej lub piaskowo cementowej zagęszczonej. Lawa podwali nowa o
przekroju 24x40cm pomiędzy podstawami slupów.
3.5. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami w SST OO „Wymagania
ogólne”
3.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST 00 ”Wymagania ogólne”.
3.7. Materiały
Beton C20/25, pręty ze stali zbrojeniowej A-IIIN, materiały do robót izolacyjnych, w przypadku wykonywania
betonu na budowie dodatek uszczelniający do betonu, drut wiązałkowy, blaty szalunkowe.
3.8. Sprzęt
Sprzęt do robót fundamentowych
3.9. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST OO ”Wymagania ogólne”
3.10. Sprzęt do wykonywania robót
Betoniarka, łopaty, klucz do wiązania zbrojenia drutem, taczki, deski. Wibrator wgłębny, klucze i śruby do
łączenia blatów szalunkowych
3.11. Transport
Transport betonu do betoniarki zakłada się pompami bezpośrednio do miejsca betonowania w wykopie, zaś
transport stali zbrojeniowej ze względy na niewielką ilośd należy wykonywad
ręcznie
3.12. Wykonanie robót
3.12.1. Dokumentacja techniczno-robocza
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wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym podłoża oraz występującymi w miejscu posadowienia warunków
gruntowo-wodnych.
3.12.2. Wymagania ogólne dotyczące posadowienia fundamentów
Projektowane fundamenty w postaci stóp fundamentowych, wykonane jako żelbetowe monolityczne i powinny
one przekazywad obciążenia na grunt całą powierzchnią podstawy.
3.12.3. Wykonanie posadowienia budowli powinno zapewnid wymagany stopieo bezpieczeostwa budowli i
powinno byd realizowane, aby nie powodowało szkodliwych jej odkształceo.
3.12.4. Fundamenty bezpośrednio sąsiadujących ze sobą budowli, jeżeli znajdują się na różnych poziomach,
powinny byd wykonane przy zastosowaniu specjalnych zabezpieczeo zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
PN-81/B-03020.
3.12.5. Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzid z dużą ostrożnością.
Równocześnie należy sprawdzid czy poziom posadowienia istniejącego budynku odpowiada przyjętym w
dokumentacji technicznej.
3.13. Materiały do wykonywania warstw wyrównawczych podłoża
Do wykonania warstw wyrównawczych pod fundamentem należy zastosowad chudy beton.
3.14. Wykonanie robót
Po zbadaniu przez inspektora nadzoru parametrów technicznych i podjęciu przez nadzór autorski stosownych
decyzji należy wykonad podkład z chudego betonu a następnie zbrojenia ław. Betonowanie ław
fundamentowych można rozpocząd dopiero po odbiorze zbrojenia, które usankcjonowane winno byd wpisem w
dzienniku budowy dokonanym przez inspektora nadzoru.
3.15. Odbiór fundamentów
3.15.1.Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich wykonania zgodnie z dokumentacją
techniczną, prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich i betonowych. Wyniki odbioru powinny
byd zapisane w protokołach robót zanikających.
3.15.2.Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinno byd większe niż 5 cm
3.15.3.Odchylenia w poziomie wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinno byd większe niż 2 cm
IV. ROBOTY BETONOWE
4.1. Wstęp
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót betoniarskich elementów zewnętrznych budynku szkoły.
4.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
betoniarskich elementów zewnętrznych budynku szkoły.
4.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robót wyszczególnionych w p.4
4.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania betoniarskich elementów tj.
żelbetowych stóp fundamentowych.
4.5. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w SST OO
„Wymagania ogólne”
4.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST OO „ Wymagania ogólne”
4.7. Materiały
Beton B25 (C20/25), pręty ze stali zbrojeniowej A-IIIN, materiały izolacyjne. W przypadku wykonywania robót
na budowie dodatek uszczelniający, drut wiązałkowy, blaty szalunkowe.
4.8. Sprzęt
4.8.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST OO „Wymagania ogólne”
4.8.2. Sprzęt do wykonywania robót
Taczka do betonu, łopaty, klucz do wiązania prętów, wibrator pogrążany, klucze i śruby do łączenia blatów
szalunkowych.
4.9. Transport
Transport betonu na budowie zakłada się taczkami lub bezpośrednio z gruszki.
4.10. Wykonywanie robót betoniarskich – Mieszanki betonowe i betony
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Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru betonów zwykłych, w tym warunki
odnoszące się do kontroli przygotowanych mieszanek betonowych, transportu, układania i zagęszczania
mieszanek oraz pielęgnacji świeżego betonu.
4.10.2. Zakres stosowania
Niniejsze warunki dotyczą budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz innych obiektów o
zbliżonym przeznaczeniu.
4.10.3. Dokumentacja techniczna
4.10.4. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno byd dokonane ze składników odpowiadającym normom
paostwowym lub świadectwom ITB, na które producent danego składnika wystawił zaświadczenie jakości.
4.10.5. Mieszanka betonowa powinna byd wykonana zgodnie z recepturą roboczą w dostosowaniu do jakości
surowców.
4.10.6.Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna przechowywana byd przez wykonawcę robót i
dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.
4.10.7.Dokumentacja wykonanego betonu powinna byd opracowana w formie protokołów z kontroli jakości,
raportów dotyczących transportu i układania mieszanki betonowej, jej zagęszczenia i pielęgnacji
4.10.8.Domieszki i dodatki
- Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki betonowej i betonu
mogą byd stosowane dodatki i domieszki nie wpływające na zmianę właściwości technicznych betonu
określonego w projekcie pod warunkiem, że odpowiadają wymogom norm paostwowych lub zostały
dopuszczone do stosowania przez upoważnioną placówkę naukowo-badawczą.
- Domieszki, w ilości ustalonej doświadczalnie należy dozowad zgodnie z instrukcją producenta.
- Sposób oraz okres składowania dodatków i domieszek powinny byd zgodne z warunkami określonymi przez
producenta.
-Dostępne w kraju domieszki powinny posiadad stosowne atesty i mied certyfikat o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.
-Mieszanki betonowe z domieszkami przeciwmrozowymi należy projektowad zgodnie z zasadami podanymi w
instrukcji producenta.
4.11. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej.
4.11.1. Przygotowanie do układania mieszanki betonowej.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna byd formalnie stwierdzona prawidłowośd wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- wykonanie deskowania, rusztowao, usztywnieo, pomostów itp.
- wykonanie zbrojenia,
- prawidłowośd rozmieszczenia i niezawodnośd zamocowania elementów zbrojenia i deskowania,
- gotowośd sprzętu i urządzeo do betonowania.
4.11.2. Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej.
- Wysokośd swobodnego rzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i plastycznej nie powinna
przekraczad 3 m.
- Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byd rejestrowany w dzienniku robót, w
którym powinny byd podane:
- data rozpoczęcia i zakooczenia betonowania,
- wytrzymałośd betonu na ściskanie,
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych,
4.11.3. Zagęszczanie mieszanki betonowej.
- Mieszanka betonowa powinna byd za pomocą urządzeo mechanicznych.
- Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległośd sąsiednich zagłębieo wibratora powinna byd wykonana
zgodnie z instrukcją.
4.11.4. Układanie mieszanki betonowej w podciągach, płytach itp. powinno byd dokonane jednocześnie i bez
przerw.
4.12. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu.
4.12.1. Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja.
a. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia
powinny:
- zapewnid utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymałości betonu,
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- chronid twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakośd w
konstrukcji.
b. W okresie pielęgnacji betonu należy:
- chronid odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a w
szczególności wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie,
- utrzymywad ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:
- 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich,
- 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,
- przy temperaturze poniżej +5 stopni Celsjusza betonu nie należy polewad.
4.13. Dokumentacja z kontroli jakości betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlad jakośd i ilośd użytych składników oraz
sposób i warunki wykonywania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.
4.14. Przepisy, opracowania pomocnicze i normy.
Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB Warszawa 1988.
PN-8-/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
żelbetowe i betonowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badao. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/B-06000 - Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek.
PN-88/B-06250 - Beton zwykły.
PN-81/B-06254 - Domieszki uszczelniające do zapraw i betonów cementowych.
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
PN-78/B-06714.26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeo organicznych.
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-32250 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
BN-73/6736-01 - Beton zwykły. Metody badao. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.
V. ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
5.1. Wstęp.
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą zbrojenia elementów betonowych.
5.1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót zbrojarskich.
5.1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wyszczególnionych w punkcie 3.
5.1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót zbrojarskich wg projektu konstrukcyjnego.
5.1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w SST OO
„Wymagania ogólne”.
5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST OO „Wymagania ogólne”.
5.1.6. Materiały.
Walcówka okrągła do zbrojenia betonu, żebrowana A-IIIN (RB500W), drut wiązałkowy.
5.1.7. Sprzęt.
Klucz do wiązania zbrojenia, nożyce do ciecia stali, giętarki ręczne, giętarki na stołach i zgrzewarki.
5.1.8. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST OO „Wymagania ogólne”.
5.1.9. Transport.
Transport systemowymi gruszkami i podawane pompą.
5.2. Wykonanie robót zbrojarskich.
5.2.1.Rozmieszczenie prętów w przekroju elementu konstrukcji. Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego
powinien byd ustalony w zależności od przewidywanego sposobu zagęszczania betonu, z tym, że odległośd
między prętami mierzona w świetle powinny byd nie mniejsze niż:
- 20 mm – jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania i nie mniej niż średnica

- 36 nominalna grubości pręta,
- 50 mm – jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania.
2.2. Kotwienie prętów zbrojenia.
- Pręty zbrojeniowe zaleca się tak kształtowad aby ich zakotwienie w konstrukcji żelbetowej znajdowało się w
strefie ściskanej danego elementu.
- Podstawowa długośd zakotwienia prętów gładkich zakooczonych hakami i żebrowanych bez haków podana
jest PN-99/B-03264.
5.3. Kontrola jakości:
5.3.1. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadad wymaganiom podanym w normach
paostwowych.
5.3.2. Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno byd dołączone
zaświadczenie o jakości (atest hutniczy)
5.3.3. Każda partię otrzymanej stali należy poddad kontroli na zgodnośd dostarczonego materiału z
zamówieniem, sprawdzając: cechowanie, wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostolinijnośd prętów.
5.4. Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych.
5.4.1.Pręty ze stali klasy A-IIIN w gatunku ST0S powinny byd stosowane jako zbrojenie rozdzielcze i strzemiona.
5.4.2.Pręty ze stali klasy A-III w gatunku 34GS są podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w konstrukcjach z
betonu. Należy je stosowad jako zbrojenie nośne. Dopuszcza się stosowanie stali 34GS w konstrukcjach
pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujących w podwyższonej
temperaturze.
5.4.3.W elemencie żelbetowym nośne pręty zaleca się wykonad ze stali jednego gatunku.
5.4.4.W zależności od klasy betonu użytego do wykonania konstrukcji zaleca się stosowanie zbrojenia ze stali
podanych w PN-99/B-03264.
5.5. Transport zbrojenia.
Z uwagi na małą ilośd stali zbrojeniowej transport na placu budowy odbywad się będzie ręcznie.
5.6. Montaż zbrojenia – Ogólne zasady montażu
5.6.1.Ustawienie lub układanie elementu zbrojenia powinno byd wykonane zgodnie z projektem technicznym.
5.6.2. Nie należy podwieszad i mocowad do zbrojenia deskowania, pomostów transportowych, urządzeo
wytwórczych i montażowych.
5.6.3. Zbrojenie należy układad po sprawdzeniu i odbiorze deskowania.
5.6.4. Zbrojenie powinno byd trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami
i przemieszczeniami podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej.
5.6.5. Pręty, siatki i szkielety należy układad w deskowaniu tak aby grubośd otuliny betonu odpowiadała
wartościom podanym w projekcie i według PN-99/B-03264.
5.7. Kontrola wykonania zbrojenia – wymagania ogólne.
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno byd poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje:
a)oględziny,
b)badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,
c)badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem.
5.8. Kontrola montażu zbrojenia.
5.8.1.Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:
- oględziny,
- badania zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,
- sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem roboczym,
- zewnętrznych oględzin połączeo wykonywanych przy ustawianiu zbrojenia,
- sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie,
- sprawdzeniu czy nie są przekroczone dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia.
5.9. Dokumentacja z odbioru i ocena jakości.
5.9.1. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzid protokół, w którym powinny byd podane numery
rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad
i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
5.9.2. Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy odpis lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie
zmian w projekcie roboczym.
5.9.3. Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem o
dopuszczenie zbrojenia do zabetonowania powinny byd wpisane do dziennika budowy.
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PN-99/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/H-04310 - Próba statyczna rozciągania stali.
PN-78/H-04408 - Technologiczna próba zginania stali.
PN-72/H-84020 - Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-81/H-84023 - Stal określonego zastosowania. Gatunki.
PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
VI. ROBOTY MUROWE.
6.1. Wstęp.
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót murowych elementów budynku wielofunkcyjnego.
6.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót murarskich .
6.3. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt.5.6.5.
6.4. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót murowych elementów zewnętrznych budynku szkoły.
6.5. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w SST OO
„Wymagania ogólne”.
6.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne”.
6.7. Materiały.
Bloczki betonowe, zaprawa murarska.
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak: cement, wapno i gips powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w aktualnych normach paostwowych i posiadad aprobaty techniczne. Do
przygotowania zapraw można stosowad każdą wodę zdatną do picia oraz jeśli woda odpowiada wymaganiom
podanym w normie paostwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł.
Niedozwolone jest użycie wód mineralnych.
6.8. Sprzęt.
6.8.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w SST OO „Wymagania gólne”.
6.8.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Drobny sprzęt murarski, betoniarka, taczka, elektronarzędzia: piła elektryczna, szlifierki, tarcze do cięcia
ceramiki.
6.9. Transport.
Ze względu na niewielką ilośd prac transport materiałów i narzędzi przewidziano ręczny.
6.10. Wykonywanie robót murowych.
6.10.1. Warunki przystąpienia do robót murowych.
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrad roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając
zgodnośd ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
6.10.2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzid wymiary oraz kąty skrzyżowao ścian
fundamentowych
6.11. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA MURÓW.
6.11.1. Mury należy wykonywad warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin.
6.11.2. W pierwszej kolejności należy wykonywad mury nośne i słupy.
6.11.3.Mury należy wznosid możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscach połączeo muru
wykonywanych niejednocześnie należy stosowad strzępia zazębiające koocowe.
6.11.4.Bloczki M-6 lub inne elementy układane na zaprawie powinny byd wolne od kurzu. Przy murowaniu
bloczkami betonowymi suchymi zwłaszcza w okresie letnim, należy powierzchnię bloczków przed ułożeniem w
murze polewad wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej konieczne jest
moczenie bloczków betonowych suchych.
6.11.5. Stosowanie bloczków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasad
że każda ściana powinna byd wykonana z bloczków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.
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dokumentacją techniczną.( co najmniej 15 cm nad terenem)
6.11.7. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonad jednocześnie ze wznoszeniem murów.
6.11.8.Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż jedna cegła (ścianki działowe), sklepienia, gzymsy, kominy
itp. mogą byd wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0ºC.
6.11.9.Wykonywanie konstrukcji murowych grubości jednej cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze
poniżej 0ºC pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy,
określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano montażowych w okresie zimowym Wyd. ITB 1987r.
6.11.10.W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub innych przyczyn wierzchnie warstwy murów
powinny byd zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie
folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzid stan techniczny
murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąd wszystkie uszkodzenia murów łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw
cegieł i uszkodzonej zaprawy.
6.12. Odbiory robót murowych.
6.12.1. Podstawa odbioru robót murowych.
- Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowid następujące dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę przez producentów,
c) protokołów odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających jeżeli odbiory te nie były
odnotowane w dzienniku robót,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór robót murowych powinien się odbywad przed wykonaniem tynków i innych robót wykooczeniowych,
ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).
6.13. Odbiór murów z bloczków betonowych.
6.13.1.Mury z bloczków betonowych powinny byd wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonywania robót.
6.13.2.Najwieksze dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloczków betonowych, pustaków ceramicznych i
bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiadad normom.
6.13.3.Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzad zgodnie z wymaganiami
obowiązujących norm.
6.13.4.Sprawdzenie jakości bloczków M-6 należy przeprowadzid pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodnośd cech użytych materiałów z wymogami dokumentacji
technicznej oraz odnośnymi normami. Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakośd, a budzące pod
tym względem wątpliwości powinny byd poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
6.14. Ocena wyników badao po odbiorze
14.1. Jeżeli badania wykażą zgodnośd wykonanych robót z niniejszymi „Warunkami Technicznymi”, to należy je
uznad za zgodne z wymogami i normami.
14.2. W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z niniejszymi „Warunkami technicznymi”,
należy ustalid , czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowieo niniejszych :Warunków
Technicznych” zagrażają bezpieczeostwu budowli i na ile obniżają jakośd wykonanych elementów i konstrukcji
murowych. Mury zagrażające bezpieczeostwu powinny byd odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane
w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.
6.15. Informacje dodatkowe.
Normy paostwowe (PN i BN) dotyczące wykonywania i odbioru robót murowych
PN-99/B-03002 – Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-89/B-03340-Konstrukcje murowe. Zespolone obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-30000-Cement portlandzki.
PN-88/B-30001-Cement portlandzki z dodatkami.
PN-81/B-30003-Cement murarski 15.
PN-88/B-30005-Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020-Wapno.
PN-79/B-06711-Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B-14502-Zaprawy budowlane wapienne.
PN-65/B-14503-Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-65/B-14504-Zaprawy budowlane cementowe.

- 39 BN-84/6745-01-Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i płytki.
BN-84/6746-04-Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i płytki.

- 40 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE WYKONANIA POSADZKI
PRZEMYSŁOWEJ W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM OŚRODKA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY.
CPV: 44 11 22 20-6 Roboty podłogowe i posadzkarskie.
SST B-05
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek
betonowych przemysłowych w ramach prowadzonej inwestycji polegającej na: „Budowie budynku
wielofunkcyjnego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elementami
infrastruktury technicznej w Elblągu”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
podkładów betonowych pod posadzki różnego typu.
Posadzka na gruncie została zaprojektowana jako przemysłowa grubości 10cm zbrojona włóknem
poliuretanowym (alternatywnie dopuszcza się siatką z pręta o4mm oczko 10x10cm. Posadzka wykonana na
podbudowie warstwy grubości 12cm wykonanej z betonu C 20/25. Ocieplenie posadzki wykonad ze styropianu
EPS 150 (posadzkowy) grubości 10cm. Izolacje przeciwwodne wykonad z folii izolacyjnej.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie posadzek betonowych winno byd zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakośd wykonania. Wykonawstwo posadzek zgodnie z
wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomid z całością
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnid z autorami poszczególnych opracowao przed
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą byd dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych
elementów lub rozwiązao projektowych należy uzyskad dodatkową akceptację projektantów.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.
Posadzka betonowa monolityczna powierzchniowo utwardzona:
Nawierzchnia pływająca na gruncie:
- K = 0,02 N/mm3,
- grubośd płyty: 10 cm,
- klasa betonu: C25.
Zbrojenie:
- stalowe: 15 kg/m3 włókien stalowych,
- polipropylenowe: 0,6 kg/m3 włókien,
Wykooczenie:
- trudnościeralne w postaci suchej posypki w ilości 4-5 kg/m2 .
3. SPRZĘT
Roboty można wykonad przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Środki do transportu betonu:
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- ilośd gruszek należy tak dobrad, aby zapewnid wymaganą szybkośd betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byd dłuższy niż:
- 90 min. – przy temperaturze + 15oC
- 70 min. – przy temperaturze + 25oC
- 30 min. – przy temperaturze + 30oC.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki,
w jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.
5.3. Opis ogólny.
1. Posadzki betonowe należy wykonad zgodnie z projektem, który powinien określad m.in. rodzaj podkładu,
grubośd warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.
2. Posadzki powinny wykazywad wytrzymałośd na ściskanie nie niższą niż: – 12 MPa.
3. W posadzkach betonowych powinny byd wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokości szczelin
dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
- oddzielające podkład wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,
- dzielące fragmenty podkładu o wyraźnie różniących się wymiarach,
- w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające,
- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu
nie powinna przekraczad:
- 30m2 przy posadzkach narażonych na duże wahania temperatur, przy czym wielkośd boku powierzchni nie
może przekraczad 6m,
- 10m2 przy posadzkach narażonych wahania temperatur, przy najdłuższym boku 4m
- 5m2 przy podcieniach i tarasach, przy długości boku 3m;
- w korytarzach 2-2,5 krotności szerokości korytarza mniejsze od podanych odstępu szczelin
przeciwskurczowych należy stosowad wszędzie tam, gdzie trzeba liczyd się z większym skurczem, ze względów
innych niż temperatura otoczenia.
4. Posadzki powinny byd zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości
posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia określa dokumentacja projektowa.
5.4.Wykonanie posadzek betonowych.
1. Do wykonania posadzek można przystąpid po zakooczeniu robót budowlanych stanu surowego i robót
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.
2. Temperatura pomieszczeo powinna wynosid minimum +5oC.
3. Podłoże powinny byd trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziałem na szczeliny
dylatacyjne.
4. Powinny byd ułożone warstwy izolacyjne.
5. W podkładach betonowych maksymalna wielkośd ziaren kruszywa nie może przekroczyd 1/3 grubości..
6. Do mieszanki betonowej można dodawad dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwórni, uzgodnionej
z Inżynierem.
7. Mieszankę betonową podkładu należy dokładnie zagęścid, a powierzchnię wyrównad i zatrzed na gładko.
8. Wykonany podkład powinna byd przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie
powinna byd udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28
dni
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości powinna obejmowad:
– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i
niniejszą ST,
– sprawdzenie wykonania podkładu,
6.1.Badanie betonu.
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Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób podany
w PN-B-06250:
- -konsystencja i urabialnośd mieszanki betonowej,
- -wytrzymałośd na ściskanie,
- -nasiąkliwośd.
Pozostałe rodzaje badao, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza się w przypadku
powstania wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji.
Częstotliwośd badao betonu:
Należy wykonad zgodnie z PN-B-06250.
7. OBMIAR ROBÓT
Posadzkę betonową oblicza się w m3.
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądad koocowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku
wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi byd na piśmie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór podkładu powinien byd przeprowadzony w następujących etapach:
– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
– podczas układania posadzki,
– po całkowitym stwardnieniu posadzki.
Odbiór podkładu powinien obejmowad sprawdzenie:
– jakości zastosowanych materiałów,
– prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,
– grubości posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
– równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny posadzki,
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce,
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności wg uzgodnieo kontraktu na roboty budowlane.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.” -Polskie normy:
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta
typu N
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu
na ściskanie
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badao. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie -świadectwa
dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.
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KONSTRUKCJI BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEG OŚRODKA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY.
CPV 45 22 31 00-7 Roboty montażowe, montaż stalowej konstrukcji.
SST B-06
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-06) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robot w zakresie konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane w ramach zadania pt.
„Budowie budynku wielofunkcyjnego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz elementami infrastruktury technicznej w Elblągu”
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 04) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wszystkich robot w zakresie konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robot w zakresie konstrukcji
stalowych ujętych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robot objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robot w zakresie elementów stalowych i obejmują
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, zabezpieczenie antykorozyjne i montaż
elementów stalowych ujętych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.
„Budowie budynku wielofunkcyjnego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz elementami infrastruktury technicznej w Elblągu”, której zestawienie zamieszczono w ST - 0 „Wymagania
Ogólne” .
Zakres rzeczowy robot objętych specyfikacją obejmuje dostawę i montaż gotowej konstrukcji stalowej
wykonanej w warunkach warsztatowych wielofunkcyjnego budynku wg dokumentacji projektowej, o której
mowa w SST-0. Słupy ram posadowid bezpośrednio na stopach fundamentowych i połączyd za pośrednictwem
kotew chemicznych.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST – 00 "Wymagania
ogólne".
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakośd wykonania robot, bezpieczeostwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodnośd z dokumentacją projektową, ST i poleceniami
Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały – wymagania ogólne
Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. Wszystkie materiały stosowane do
wykonania robot muszą byd zgodne z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej.
SPECYFIKACJA TECHNINA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
„Budowie budynku wielofunkcyjnego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz elementami infrastruktury technicznej w Elblągu”
2.2. Materiały – wymagania szczegółowe
2.2.1. Stal konstrukcyjna
2.2.1.1. Wyroby walcowane - kształtowniki
− dwuteowniki powinny odpowiadad wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H- 93419:1997, PN-H93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
− ceowniki powinny odpowiadad wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 10279:
2003,
− kątowniki powinny odpowiadad wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-EN
10056-2:1998/Ap1:2003,
− rury powinny odpowiadad wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210- 2:2000.
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadad następującym
wymaganiom:
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− mied trwałe ocechowanie,
− mied wybite znaki cechowe.
2.2.1.2. Wyroby walcowane - blachy
− blachy uniwersalne powinny odpowiadad wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
− blachy grube powinny odpowiadad wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
− blachy żeberkowe powinny odpowiadad wymaganiom normy: PN-73/H-92127,
− bednarka powinna odpowiadad wymaganiom normy: PN-76/H-92325,
Blachy stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadad następującym
wymaganiom:
− mied atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
− mied trwałe ocechowanie,
− mied wybite znaki cechowe.
2.2.1.3. Wyroby zimnogięte – kształtowniki
− kształtowniki zamknięte powinny odpowiadad wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz PN-EN 102192:2000,
− kształtowniki otwarte powinny odpowiadad wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-93460.01, PN73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN- 73/H-93460.05, PN-73/H-93460.06.
2.2.1.4. Inne materiały
− stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacją projektową,
2.2.2. Łączniki
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadad wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
− śruby powinny odpowiadad wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341, PN91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
− nakrętki powinny odpowiadad wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
− podkładki powinny odpowiadad wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
2.2.3. Materiały do spawania
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadad wymaganiom normy: PN-EN 759: elektrody
powinny odpowiadad wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
− drut spawalniczy powinien odpowiadad wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
− topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadad wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M69356.
− Materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mied odpornośd na korozję taką samą jak stal
części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej.
2.3. Składowanie materiałów
Elementy stalowe i materiały dostarczane na budowę powinny byd wyładowane dźwigami. Elementy ciężkie,
długie i wiotkie należy przenosid za pomocą zawiesi i usztywnid przed odkształceniem. Elementy układad w
sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrowad konstrukcję
niezwłocznie po ich nadejściu, segregowad i układad na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z
bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczad i naprawiad
powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. Elektrody składowad w magazynie w oryginalnych
opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. Łączniki składowad w magazynie w oryginalnych
opakowaniach lub skrzynkach.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 0: „Wymagania ogólne”.
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów stalowych powinien dysponowad m.in.: .
_ Konstrukcje stalowe
− rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050
− spawarkami,
− palnikami gazowymi,
− żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg,
− żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów
(40 do 100 Mg).
_ Wymalowanie i ocynkownie
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Dopuszczalne są następujące techniki malowania
− natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)
− natrysk powietrzny ( pneumatyczny )
− pędzel lub wałek do poprawek i małych powierzchni
− wybór techniki malowania powinien byd zgodny z zaleceniami producenta materiałów.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien byd sprawny technicznie i spełniad wymagania
techniczne w zakresie BHP.
4. TRANSPORT
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny byd sprawne technicznie i spełniad
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące
środkow transportu podano w ST - 0 „Wymagania ogólne”.
Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny byd załadowane na środki transportowe w
taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była statecznośd elementu oraz wykluczona możliwośd
uszkodzenia powłok ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej zaleca się łączyd w
zespoły i transportowad w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca się prowadzid w możliwie dużych
zespołach konstrukcyjnych o podobnej masie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
Wykonanie robot powinno byd zgodne z normą PN-B-06200:1997
Klasy konstrukcji stalowych ze względu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008.
5.2. Przygotowanie i obróbka elementów
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny byd
sprawdzone pod względem:
− gatunku stali,
− asortymentu,
− własności,
− wymiarów i prostoliniowości.
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne
odchyłki wg PN-EN 1090, powinny podlegad prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane
prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywad pęknięd. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeo powoduje
odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien
byd sprawdzony i zaakceptowany przez Inżyniera.
_ Cięcie elementów i przygotowanie brzegów
Cięcie elementów należy wykonywad piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie. Ręczne
cięcie termiczne należy stosowad tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie można zastosowad cięcia
zmechanizowanego.
Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny byd czyste, bez znacznych nierówności ( naderwao, gradu,
zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu). Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie
wycięd wklęsłych powinny byd zaokrąglone i w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien
przekraczad 3%. Brzegi (krawędzie) spawania należy przygotowad zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2. Otwory
pod śruby, sworznie można wykonywad przez wykrawanie i wiercenie.
Scalanie elementow
Przed przystąpieniem do scalania elementów stalowych Wykonawca przeprowadza odbiór elementów w
zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków z
zachowaniem wymagao wg, PN-EN ISO 9013:2002.
Części składowe złącza powinny byd obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z
zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2 Przygotowanie technologii
oraz realizacja procesów spawania i procesów pomocniczych powinny byd zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadad odpowiednie uprawnienia. Wszystkie spoiny po
wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z PN-EN 1090.
Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg
PN-EN 970:1999 prowadzi jednostka wskazana przez Inżyniera lub Inżynier osobiście.
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywad zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami PNEN 1090.
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5.3.1. Wymagania ogólne
Przed przystąpieniem do montażu elementów, Wykonawca powinien dokonad sprawdzenia powłok
ochronnych (ewentualnie je uzupełnid) zapoznad się z protokołem odbioru elementów od Wytwórcy i
potwierdzid to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przystąpieniem do montażu elementów na podporach należy wyznaczyd lub skontrolowad:
− położenie osi elementów stalowych
− prawidłowośd wykonania podpór
Po wykonaniu montażu należy skontrolowad:
− położenie osi elementów stalowych
− niweletę punktów charakterystycznych,
5.3.3. Wykonanie połączeo spawanych
Połączenia spawane powinny byd wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych
spoin wymaga zgody Inżyniera. W czasie spawania wilgotnośd względna powietrza nie może byd większa niż
O
80%, a temperatura nie niższa niż +5 C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce
spawania i stanowiska spawaczy należy osłonid. Powierzchnie łączonych elementów powinny byd wolne od
zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeo na szerokości nie mniejszej niż 15cm.
Spoiny powinny posiadad klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. Spoiny czołowe
powinny byd podpawane lub wykonane taką technologią, aby grao była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu
powinny byd obrobione mechanicznie. Spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi
zgodnie z z PN-EN 1090. Wykonawca robot montażowych zobowiązany jest gromadzid pełną dokumentację
badao w postaci radiogramów oraz protokółów, i przekazad je Inżynierowi podczas odbioru koocowego
konstrukcji.
5.3.4. Wykonanie połączeo na łączniki mechaniczne
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywad zgodnie z dokumentacją projektową. Części łączone
powinny byd dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się pozostawienie szczelin do 0,2
mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie.
Śruby powinny byd dokręcane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od środka każdego złącza wielośrubowego,
ale nie powinny byd przeciążane. Za „pierwszy opór” należy uważad dokręcenie „siłą jednej ręki” zwykłym
kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskad. Śruba po dokręceniu
nie powinna przesuwad się ani wyraźnie drgad przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.
5.3.5. Tolerancja wykonania
Tolerancje wykonania zgodnie z normą z PN-EN 1090.
5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
Elementy ze stali S235 zabezpieczane wg opisu technicznego projektu wykonawczego pn.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie z PN-EN 1090 oraz niniejszej ST. Poszczególne etapy
wykonania elementów stalowych są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.
Ocena poszczególnych etapów robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w ST - 0 Wymagania ogólne.
6.2. Zakres kontroli badao
Materiały
Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyd przy odbiorze dostawy od producenta:
− Zgodnośd wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy
− Kompletnośd i prawidłowośd dokumentów jakości
− Stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i opakowanie
− Ważnośd terminów gwarancyjnych stosowania
Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadad przynależnym zaświadczeniom jakości
Elementy stalowe
Wykonanie i montaż elementów stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.
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podanym w niniejszej ST.
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:
− kontrola stali,
− sprawdzanie elementów stalowych,
− sprawdzanie wymiarów konstrukcji,
− sprawdzanie połączeo,
− sprawdzanie zabezpieczeo antykorozyjnych,
Kontrola w czasie transportu i na budowie
− sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,
− sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są trwale
mocowane,
− sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,
Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmowad
− kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukooczeniu,
− stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania
− zgodnośd metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagao bezpieczeostwa pracy
− stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu
− wykonanie i kompletnośd połączeo
− kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
− kontrolę jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeo w czasie
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST – 0 „ Wymagania ogólne”.
Dla konstrukcji nowej jednostką obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej
konstrukcji jako całości, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. Dla konstrukcji istniejącej
podlegającej renowacji jednostką obmiarową jest m2 powierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Do odbioru koocowego w Wytworni, Wytworca przekłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa
kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, świadectwa jakości
materiałów, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego.
Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję
uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne".
PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1 PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych
2 PN-EN 1090 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
3 PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali.
4 PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne.
5 PN-EN 10027-2:1994 Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.
6 PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.
7 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
8 PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
9 PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
10 PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie.
11 PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
12 PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.
13 PN-H93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary.
14 PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szeroko stopowe walcowane na gorąco. Wymiary.

- 48 15 PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.
16 PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i masy.
17 PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
18 PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
kształtu i wymiarów.
19 PN-EN 10056-2:1998 /Ap 1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów.
20 PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
21 PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
22 PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe.
23 PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
24 PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.
25 PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.
26 PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
27 PN-73/H-93460.01 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki równoramienne ze stali
węglowej zwykłej jakości o RM do 490 MPa.
28 PN-73/H-93460.02 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki równoramienne ze stali
węglowej zwykłej jakości o RM do 490 MPa.
29 PN-73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali
węglowej zwykłej jakości o RM do 490MPa.
30 PN-73/H-93460.04 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali
niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o RM powyżej 490 MPa.
31 PN-73/H-93460.05 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki nierównoramienne ze stali
węglowej zwykłej jakości o RM do 490 MPa.
32 PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki nierównoramienne ze stali
niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o RM powyżej 490 MPa.
33 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.
34 PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i nakrętek.
35 PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.
36 PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.
37 PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.
38 PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.
39 PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim.
40 PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. Układ ogólny.
41 PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa dokładności A.
42 PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.
43 PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.
44 PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników.
45 PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych odpornych
na korozję ( wszystkie arkusze)
46 PN-EN 729-1 ÷ 4 Spawalnictwo – Spawanie metali- Pełne wymagania ..........
47 PN-EN 1011-1÷2 Spawanie – wytyczne dotyczące spawania metali- Częśd 1........
48 PN-EN 29692 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach gazowych i spawanie
gazowe – przygotowanie brzegów do spawania stali.
49 PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do spawania-Częśd 2: Spawanie
stali łukiem krytym
50 PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
51 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne
wymagania i badania.
52 PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania
łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja.
53 PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.
54 PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego.
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liczbowe parametrów.
56 PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów powierzchni
ciętych termicznie (cięcie tlenem).
57 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
58 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwośd złączy spawanych. Oznaczenie klas wadliwości na podstawie
oględzin zewnętrznych.
59 PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.
60 PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej na
radiogramie.
61 PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych.
62 PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych.
63 PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów.
64 BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania.
65 ISO 1459 Cynkowanie ogniowe
66 PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) –
Wymagania i badania.
Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
późniejszymi zmianami).
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r
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DACHU Z PŁYT WARSTWOWYCH W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEG OŚRODKA DOSKONALENIA TECHNIKI
JAZDY.
CPV 45 42 11 60-3 Obudowa z płyt warstwowych.
SST B-07
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem obudowy ścian i dachu z płyt warstwowych w ramach prowadzonej inwestycji
polegającej na „Budowie budynku wielofunkcyjnego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz elementami infrastruktury technicznej w Elblągu”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych na wstępie do części pt. „Wymagania ogólne”.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wszystkich robót związanych z obudową z płyt warstwowych wielofunkcyjnego budynku ODTJ w
Elblągu. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykooczeniem robót
montażowych.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących prac:
_ Montaż obudowy z płyt warstwowych,
_ Montaż kratek wentylacyjnych,
_ Obróbki blacharskie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe zostały zawarte w części p.t. :Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Wykonawca robót jest
odpowiedzialny za jakośd wykonanych robót oraz za ich zgodnośd z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi, technologią wykonania narzuconą przez producenta materiałów i oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.
2. MATERIAŁY
_ Płyty warstwowe – składające się z okładziny zewnętrznej z blachy stalowej o grubości 0,5 mm, obustronnie
ocynkowanej malowanej lakierem poliestrowym oraz rdzenia z poliuretanu grubości 10cm – płyty
ścienne i 10cm płyty dachowe - płyty NRO, wzór „fala”.
_ Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5-0,6 mm w kolorze płyt warstwowych systemowe zakupione u
producenta płyt warstwowych,
_ Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,5 mm, obróbki przy posadzce,
_ Rynny systemowe z blachy powlekanej w kolorze płyty warstwowej o przekroju o ½ 120mm, rury spustowe
100mm w kolorze płyt warstwowych,
_ Kratki wentylacyjne z żaluzjami
_ inne materiały niezbędne do wykonania pracy
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
Wymagania ogólne w punkcie 2.
2.2. Wymagania techniczno – użytkowe
2.2.1. Ugięcie obudowy z płyt warstwowych
Ugięcia płyt warstwowych - elementów obudowy, czyli ścian - nie powinny byd większe od 1/200 rozpiętości
płyty - w przypadku płyt ściennych, rozpiętości przy uwzględnieniu obciążeo doraźnych i 1/100 rozpiętości przy
uwzględnieniu obciążeo długotrwałych.
2.2.2. Przepuszczalnośd powietrza
Przepuszczalnośd powietrza przez pełną (bez okien) ścianę osłonową nie powinna byd większa od 1,5m3/(h m2)
przy równicy ciśnieo 50 Pa.
2.2.3. Odpornośd korozyjna
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ciągły ocynkiem i dodatkowo powleczonych lakierem poliestrowym
2.2.4. Bezpieczeostwo pożarowe.
Ze względu na wymagania związane z bezpieczeostwem pożarowym płyty warstwowe należy stosowad zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r, nr 75, póz. 690), przy uwzględnieniu klasyfikacji
ogniowej w zakresie rozprzestrzeniania ognia i odporności ogniowej przegród wykonanych z tych płyt. Płyty
zaprojektowane jako nierozprzestrzeniające ognia.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3.
Do montażu płyt warstwowych stosuje się elektronarzędzia typu:
_ Wiertarka
_ Wkrętarka
_ Zakrętarka
_ Wyrzynarka do cięcia płyt (zabronione jest cięcie płyt szlifierką kątową)
_ Nożyce do blach
Montaż wykonuje się z rusztowao elewacyjnych, podnośników nożycowych lub zwyżek.
Przy większych rozmiarach płyt korzysta się z dźwigów samojezdnych.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4.
4.2. Przyjęcie materiałów na budowę
Każdą dostawę należy sprawdzid pod kątem:
_ kompletności (na podstawie dokumentów przewozowych),
_ prawidłowego oznakowania płyt,
_ widocznych uszkodzeo.
Uwagi należy zanotowad w liście przewozowym.
4.3. Rozładunek
Rozładunku płyt dociętych do odpowiedniej długości w zakładzie produkcji, długośd nie przekracza 2,5m
dokonuje się ręcznie (pojedyncze płyty) lub przy użyciu wózków widłowych bocznego podnoszenia. Do
rozładunku należy stosowad szerokie pasy parciane, nie należy natomiast używad lin. Pakiety z elementami
długości poniżej 10 m mogą byd rozładowywane bezpośrednio z zastosowaniem parcianych pasów i desek
ochronnych umieszczanych poprzecznie między pasami. Dostarczane wraz z płytami deski rozładowcze,
wsunięte pod podkład pakietu wraz z pasami parcianymi, służą do rozkładu obciążenia.
4.4. Składowanie
Pakiety elementów o wysokości określonej w instrukcji stosowania producenta, powinny byd opakowane folią i
układane na podkładach z płyt wiórowych lub MDF oraz klockach styropianowych. Dane dotyczące symboliki i
długości płyt powinny byd naklejone na pakietach. Pakiety należy rozkładad na placu budowy zgodnie z
potrzebami montażowymi, a składowad tylko na równym podłożu. Podczas dłuższego składowania zaleca się
układanie tylko dwóch pakietów jeden na drugim z lekkim skosem w kierunku długości płyt, w celu
swobodnego spływu skroplin, które mogą powstad między płytami. W celu uzyskania przewietrzania należy
folię opakowania przeciąd na czołach pakietów i ochronid plandeką. W przypadku składowania dłuższego niż
dwa tygodnie, płyty (odkryte) powinny byd umieszczone w wentylowanym pomieszczeniu ze swobodnym
dostępem powietrza do wszystkich warstw. Niezachowanie tych warunków może grozid odbarwieniami
powłoki (powstaniem tzw. „białej rdzy").
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 4. Elementy powinno
przenosid się tylko w położeniu „na sztorc", obejmując równocześnie obydwie okładziny.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodną Inżyniera kontraktu, w korzystnych
warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg
właściwego prowadzenia prac zasadniczych.
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Przy wykonywaniu robót należy przestrzegad zasad określonych w normach i innych dokumentach określonych
w pkt. 10. Warunki techniczne wykonania lekkiej obudowy powinny stanowid integralną częśd instrukcji
stosowania, opracowanej przez producenta płyt warstwowych określonego
rodzaju i byd dostosowane do konkretnego typu płyty oraz określonego zastosowania. Temperatura montażu
powinna byd zgodna z zaleceniami stosowania poszczególnych materiałów i elementów obudowy (np.
materiałów uszczelniających). Podczas prowadzenia prac montanowych po spadkach temperatury poniżej 0°C,
należy sprawdzid stan uszczelek w stykach wzdłużnych płyt, tzn. ich nasiąkliwośd wodą i twardośd, która może
utrudnid prawidłowy montaż. Cięcia oraz wycięcia w płytach powinno się wykonywad ręcznymi narzędziami,
takimi jak np. piła tarczowa, piła wzdłużna o drobnozębnych tarczach/brzeszczotach. Nie należy używad
szlifierek kątowych oraz innych narzędzi działających w sposób tarciowy i wytwarzających wysoką temperaturę.
Do mocowania płyt warstwowych powinno się stosowad odpowiednie łączniki, dla których wydana została
aprobata techniczna, w zalewności od rodzaju konstrukcji nośnej i grubości płyty. Jako łączniki stosowane są:
_ wkręty samo wiercące i samogwintujące z uszczelkami EPDM,
_ śruby.
Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubości nie przekraczającej 12 mm zalecane są
wkręty samo wiercące z hartowanej stali węglowej, ocynkowane i z uszczelką EPDM. Wkręty należy mocowad
prostopadle do powierzchni płyty. W przypadku zamocowania skośnego podkładki z uszczelką nie przylegają
całą powierzchnią do blachy okładzinowej. Wkrętarki powinny byd wyposażone w odpowiednią głowicę do
prowadzenia długich łączników oraz w ogranicznik głębokości osadzania dla uzyskania prawidłowego docisku
podkładki z EPDM do okładziny. Po cięciu lub wierceniu należy natychmiast usunąd wióry z powierzchni płyty w
celu uniknięcia nalotów rdzy i uszkodzenia powlekanej powierzchni. Folię ochronną należy ściągad z płyt po
wykonaniu prac montażowych, nie później jednak niż w tydzieo po ich wykonaniu. Niedotrzymanie terminu
może się wiązad z dużymi trudnościami przy odspajaniu folii od okładziny. Prace spawalnicze nie powinny byd
prowadzone w pobliżu płyt warstwowych ze względu na możliwośd uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz
bezpieczeostwo pożarowe. Przed montażem należy sprawdzid płytę fundamentową. Przed wypoziomowaniem i
zamontowaniem pierwszego elementu należy założyd obróbki blacharskie ceowe, startowe i zewnętrzne
okapnik i uszczelki oraz obróbki i uszczelki wewnętrzne. Usytuowanie łączników jest zależne od wybranego
systemu i karty katalogowej producenta, która jednoznacznie określa odstęp między łącznikami.
Wycinanie otworów w płytach
Wycinanie otworów kątowych (prostokątnych, kwadratowych) w płytach warstwowych wiąże się z ryzykiem
powstawania w czasie eksploatacji deformacji w okolicach narożnika, występującej zwykle w postaci
wyboczenia zewnętrznej okładziny. Jest to powodowane koncentracją naprężeo termicznych w narożniku
wycięcia i skokową zmianą momentu bezwładności okładziny. Montaż drzwi i kratek nawiewnych oraz
wywiewnych z żaluzjami w obudowie z płyt warstwowych powinien byd realizowany zgodnie z zaleceniami
Producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót
Wymiary i geometria płyt powinny byd zgodne z normą wyrobu PN-EN 14509: 2007. Dopuszczalne odchyłki
grubości to 2 mm, wygięcie mniej niŜ 2 mm/m długości (max. 10 mm), mniej niż 8,5 mm/m szerokości (max.
10mm)
Badaniom należy poddad:
_ zgodnośd realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
_ jakośd płyt i obróbek blacharskich,
_ jakośd wykonanych połączeo,
_ odchyłki od projektu w zakresie geometrii ścian,
_ wygląd powierzchni i krawędzi ścian obudowy,
_ wykooczenie na styku z płytą fundamentową i stropem
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy)
8. ODBIÓR ROBÓT
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Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wykonania ogólne” pkt. 8.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy powinien byd dokonywany na etapie przyjmowania płyt na plac budowy. Wygląd i kształt płyt
warstwowych powinien spełniad wymienione niżej kryteria.
Cechy zewnętrzne, kształt i wymiary płyt warstwowych powinny byd zgodne z dokumentacją techniczną
producenta. Powierzchnia zewnętrzna płyty powinna byd jednolicie zabarwiona, a krawędzie płyty - wzajemnie
prostopadłe. Dopuszczalne usterki płyt warstwowych, takie jak: uszkodzenie rdzenia na krawędzi płyty, brak
połączenia okładziny z rdzeniem, nie powinny przekraczad wartości określonych w specyfikacjach technicznych i
normie PN-EN 1172:1999.
8.3. Odbiór pełny
Odbiór pełny lekkiej obudowy powinien polegad na sprawdzeniu:
_ zgodności wszystkich dostępnych elementów obudowy z dokumentacją wykonawczą,
_ dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania materiałów zastosowanych w obudowie.
W szczególności sprawdzeniu powinny podlegad:
_ rozwiązania techniczne obudowy obejmujące: typy zastosowanych płyt, sposób zamocowania płyt, sposób
uszczelnienia, sposób osadzenia drzwi i żaluzjowych
kratek wentylacyjnych, poprawnośd wykonania obróbek blacharskich;
_ efekt estetyczny elewacji, w tym: jednolitośd koloru elewacji, gładkośd (brak
sfalowania i wgnieceo okładziny)*, prostoliniowośd i prawidłowośd obróbek,
odchyłki od pionu płyt ściennych. Wartośd odchyłek od pionu płyt ściennych oraz pochylenia połaci dachowej
powinna zawierad się w przedziale dopuszczalnych odchyłek przyjętych dla stalowych konstrukcji
nośnych. Ich przekroczenie może świadczyd o przekroczeniu dopuszczalnych odchyłek w wykonaniu konstrukcji
nośnej lub o błędach montażu.
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót.
Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów:
Wymiary i geometria płyt powinny byd zgodne z normą wyrobu PN-EN 14509: 2007.
Dopuszczalne odchyłki :
· grubości to 2 mm,
· wygięcie mniej niż 2 mm/m długości (max. 10 mm), mniej niż 8,5 mm/m szerokości (max. 10mm).
8.4. Odbiór robót powinien byd potwierdzony protokołem, który będzie zawierad co najmniej: ocenę wyników
badao, wykaz usterek i możliwośd ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z
zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
_ przygotowanie stanowiska roboczego
_ dostarczenie materiałów i sprzętu
_ obsługę sprzętu
_ ustawienie rusztowao
_ wykonanie ścian z płyt warstwowych,
_ wykonanie dachu z płyt warstwowych,
_ montaż stolarki drzwiowej
_ montaż kratek wentylacji przelotowej,
_ oczyszczenie miejsca pracy
_ likwidację stanowiska pracy
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczące systemów zarządzania jakości i zarządzanie
systemami zapewnienia jakości,
PN-EN 10169-1:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły.
PN-EN 10169-2:2006(0) Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. Częśd 2:
Wyroby stosowane na zewnątrz budowli
PN-EN 10169-3:2005 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. Częśd 3:
Wyroby stosowane wewnątrz budowli
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techniczne dostawy
PN-EN 10327:2006 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Częśd 1:
Klasyfikacja na podstawie badao reakcji na ogieo
PN-EN 13501-2:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Częśd 2:
Klasyfikacja na podstawie badao odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej
PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Częśd 5: Klasyfikacja
na podstawie badao oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy
PN-EN14509:2007 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego w obustronnej
okładzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Właściwości
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej
elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów
budowlanych
PN-B-02151:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeo w budynkach. Izolacyjnośd
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjnośd akustyczna elementów budowlanych. Wymagania
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych
systemów malarskich. Częśd 2: Klasyfikacja środowisk
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej
elementów budowlanych. Izolacyjnośd od dźwięków powietrznych
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania
ciepła. Metoda obliczania ZUAT-15/IL04/2003 Płyty warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej w
okładzinach z blach metalowych GWK03/2005 Ustalenia aprobacyjne dotyczące uzupełnienia zakresu
wymaganych właściwości użytkowych płyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej w
okładzinach z blach metalowych, objętych ZUAT-15/H04/2003
10.2. Inne dokumenty
_ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
_ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych w zakresie „Budownictwo ogólne”
– wyd. ITB, Warszawa 2004
_ Dokumenty przetargowe
_ Umowa, warunki Kontraktu
_ Dokumentacja projektowa
_ Instrukcje stosowania materiałów wg wymagao producentów.
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WEJŚCIOWYCH I ŚLUSARKI OKIENNEJ W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEG OŚRODKA DOSKONALENIA TECHNIKI
JAZDY.
CPV 45 42 10 00-4 Montaż ślusarki okiennej i stolarki drzwiowej.
SST B-08
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i ślusarki okiennej w ramach projektowanej inwestycji polegającej na: „Budowie budynku
wielofunkcyjnego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elementami
infrastruktury technicznej w Elblągu”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – budowy budynku wielofunkcyjnego
Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elementami infrastruktury
technicznej w Elblągu” w zakresie robót związanych z wykonaniem stolarki drzwiowej i ślusarki
okiennej. Specyfikacje techniczną należy rozpatrywad razem z opisem technicznym.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych.
- konstrukcja stalowa nośna – elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,
- element konstrukcyjny – częśd konstrukcji do przeniesienia sił,
- drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu
- ościeżnica - obramowanie skrzydeł drzwiowych itp., umożliwiająca ich umocowanie w miejscu przeznaczenia.
- złącze - konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,
- nakładka stykowa - element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,
- kształtownik - wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego
długości, rura -długi przewód o przekroju pierścieniowym.
1.4. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu
stolarki drzwiowej i ślusarki okiennej, do której wykonania zostały użyte wyroby odpowiadające wymaganiom
Norm lub aprobat technicznych.
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją:
- dostawa i montaż ślusarki okiennej,
- dostawa i montaż drzwi aluminiowych wejściowych,
- dostawa i montaż bram garażowych segmentowych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd wykonania robót, ich zgodnośd z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji
Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentacje robót stanowią:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r., w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Dz 2003 r. Nr 120, poz.1133), dla
przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
- Szczeliny między ościeżnicą z murem wypełnid materiałem izolacyjnym dopuszczony do tego celu
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- Drzwi powinny byd wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami producenta. Przy
wbudowywaniu drzwi powinny byd brane pod uwagę wymagania w zakresie wytrzymałości i trwałości (np.
ciężar skrzydła i obciążenie eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnętrznych również wymagania
dotyczące szczelności i izolacyjności.
- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzid ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
- Po zamontowaniu drzwi należy zamknąd i dokładnie sprawdzid luzy.
- Luzy na wbudowanie powinny byd uszczelnione. Drzwi wewnętrzne uszczelnia się rozprężną pianką
poliuretanową, wełną mineralną lub watą szklaną.
Przy montażu stolarki aluminiowej należy przestrzegad zasad podanych w normie PN-EN 14351-1.
Stolarkę aluminiową należy montowad na podkładach lub listwach. Należy wykluczyd bezpośredni
kontakt powierzchni lakierowanego lub malowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonywania robót wykooczeniowych na
mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyd konstrukcję folią PCV.
Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną warstwą licową należy pozostawid szczelinę o szerokości
minimum 5 mm, którą po zakooczeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą.
Do zamocowania ościeżnicy w ościeży należy stosowad specjalne kotwy (tuleje rozprężne) dostosowane do
rodzaju podłoża (typ, długośd). Należy zapewnid właściwą długośd zakotwienia w ścianie równą przynajmniej 60
mm. Na wysokości elementu po obydwu stronach należy stosowad, co najmniej po 2 elementy mocujące w
odległości nie większej niż 200 mm od naroża. Maksymalna odległośd pomiędzy punktami mocowania to 700
mm. Ustawioną stolarkę należy sprawdzid w pionie i poziomie oraz dokonad pomiaru przekątnych przed i po
przykręceniu. Osadzenie parapetów należy wykonywad po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykud w
pionowych powierzchniach ościeży wąskie bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o
większym wysięgu należy osadzid w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie
większej niż l m. Należy wyrównad zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i
osadzid parapet na piance montażowej. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnid systemowymi uszczelkami
lub silikonem. Montaż okien połaciowych powinien odbywad się zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4. Postępowanie przy kontakcie aluminium ze stalą, drewnem i zaprawą
Większośd kwasów organicznych, takich jak octowy, jabłkowy, cytrynowy, mlekowy, winny, nawet stężonych,
nie działa na aluminium. Jest ono odporne również na stężony kwas azotowy. Działają na nie natomiast kwas
solny, siarkowy oraz bardzo energicznie - fugi, potasowy i sodowy oraz soda amoniakalna; na gorąco, chod w
mniejszym stopniu kwas octowy i cytrynowy. Ze wzglądu na niższy potencjał elektrochemiczny, aluminium, w
kontakcie z innymi metalami (np.: miedzią, mosiądzem, ołowiem) na powierzchni styku tworzy ogniska korozji.
Proces korozji pojawiający się na powierzchni metalu ma tendencją wnikania w głąb materiału.
W celu zabezpieczenia aluminium przed zjawiskiem korozji należy umieścid pomiędzy metalami warstwę
izolacji. W połączeniach aluminium ze stalą należy stykające się elementy stalowe i aluminiowe odizolowad od
siebie przez pomalowanie elementów stalowych farbami podkładowymi zawierającymi chromiany cynku.
Elementy stalowe stykające się z aluminium można również ocynkowad na gorąco. Do malowania stali
stykającej się z aluminium w żadnym przypadku nie można stosowad minii ołowianej. Do tej pory nie
stwierdzono szkodliwego wpływu stali nierdzewnej. Kontakt z większością gatunków drewna nie ma
szkodliwego wpływu na aluminium, ale niektóre z nich, jak np. dąb lub orzech, wydzielają substancje kwasowe,
które mogą zaatakowad i uszkodzid powierzchnię aluminium. Podczas impregnacji drewna lub przy
zabezpieczaniu go przeciw wilgoci należy sprawdzid, czy stosowane substancje nie są szkodliwe dla aluminium.
Szczególną uwagę należy zwrócid na kontakt aluminium z wapnem i cementem. Z tego powodu najlepiej
chronid powierzchnię metalu taśmą ( folią ) zabezpieczającą. Elementy aluminiowe w miejscach styku z murem,
betonem lub zaprawą należy zabezpieczyd. W połączeniach nitowanych lub łączonych na śruby w konstrukcjach
projektowanych całkowicie ze stopów aluminium należy, ze względu na korozję kontaktową stosowad nity lub
śruby również ze stopów aluminium. W uzasadnionych przypadkach można stosowad stalowe śruby
ocynkowane na gorąco.
5.5. Montaż drzwi przeciwpożarowych
Montaż drzwi przeciwpożarowych powinien odbywad się zgodnie z wytycznymi. zaleceniami producenta i
instrukcjami technicznym. Należy sprawdzid wymiary drzwi oraz piony ścian. Następnie przy pomocy szlifierki
kątowej, należy usunąd element stężający dolne kooce ościeżnicy, ( lub umieścid stężenie w warstwach
podkładowych ) po czym wstawid drzwi w otwór, klinując je w okolicy montażu kołków. Następnie należy
wywiercid otwory w miejsce mocowania kołków. Do ściany betonowej, żelbetowej oraz z cegły pełnej należy
użyd kołków w stalowej oprawie. Przystępując do montażu drzwi należy zabezpieczyd ościeżnicę specjalną
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murem (lub w inny sposób wzmacnia polaczenie), na wysokości zamontowanych kołków. Pozostałą częśd
szczelin należy wypełnid wełną mineralną lub przeciwpożarową pianką montażowa. Każdy z tych materiałów
powinien mied dokument dopuszczający do stosowania do montażu danego typu drzwi przeciwpożarowych o
określonej klasie ogniowej. Następnie montuje się okucia. Montuje się wkładkę, a później trzpieo i komplet
klamek. W przypadku zamknięcia antypanicznego, należy zwrócid uwagę na trzpieo, który powinien byd
dwudzielny. Montaż okud kooczy się przykręcając szyldy i nakładając na nie maskownice. Skrzydło drzwiowe
przylega w każdym miejscu do ościeżnicy. Jeżeli skrzydło trze o posadzkę, trzeba zastosowad podkładki pod
zawiasy. Na koniec zdejmuje się taśmę ochronną i usuwa nadmiar pianki montażowej. Po przyklejeniu uszczelki,
ponownie należy sprawdzid poprawnośd montażu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, drzwi
przeciwpożarowe muszą mied zamontowany samozamykacz. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych konieczne
jest zamontowanie dwóch samozamykaczy oraz dodatkowo zamontowad regulator kolejności zamykania.
Dostępne na rynku samozamykacze mają dołączony do kompletu (korpus oraz ramie) specjalny szablon
służący do oznaczania punktów mocowania oraz szczegółową instrukcję montażu, w języku polskim, której
trzeba bezwzględnie przestrzegad. Aby zapewnid poprawne zamykanie drzwi dwuskrzydłowych, koniecznie jest
zamontowanie regulatora kolejności zamykania. W tym celu trzeba przeciągnąd linkę regulatora przez
przygotowane wcześniej otwory i przymocowad ją przy użyciu specjalnego elementu do ościeżnicy. Drugi koniec
linki przykręcamy do samozamykacza. Należy pamiętad, aby na skrzydle czynnym zamontowany był właściwy
samozamykacz z zestawu. Wyposażony on jest w specjalny element umożliwiający przykręcenie linki.
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzid pośrednio na
podstawie załączonych zaświadczeo o jakości wystawionych przez Producenta oraz zaświadczeo
wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodnośd użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów
we własnym zakresie, wyniki tych badao powinny byd załączone do dokumentacji odbiorczej.
Badania gotowych elementów powinno obejmowad, co najmniej sprawdzenie:
- wymiarów - taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem, wykooczenia
powierzchni - liniałem metalowym i szczelinomierzem,
- zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, powłoki
nie powinny wykazywad pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięd,
- rodzajów, liczby i wielkości okud oraz ich zamocowanie - na zgodnośd z dokumentacją techniczną oraz ich
zamocowania i działania przez oględziny,
- połączeo konstrukcyjnych - na zgodnośd z niniejszą specyfikacja, wymaganiami norm paostwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania należy przeprowadzad przy
odbiorze każdej partii elementów,
- stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementów,
- szczelności wbudowanego elementu zewnętrznych na przenikanie wód opadowych,
- stan wykooczenia wbudowanych elementów na zgodnośd z dokumentacją techniczna.
Z dokonanego odbioru należy sporządzid protokół.
Wyniki badao materiałów powinny byd wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera
Kontraktu.
6.3. Badanie jakości stolarki i ślusarki
Ocena jakości stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmowad:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie jakoś ci materiałów, z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okud oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
Badanie jakości stolarki aluminiowej powinno obejmowad:
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposoby mocowania,
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- sprawdzenie działania części ruchomych,
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodnośd z dokumentacją..
Roboty podlegają odbiorowi.
Zakres kontroli powinien byd zgodny z normą PN-EN 14351-1. W szczególności należy ocenid:
- wymiary i wymagania jakościowe wyrobu w tym gładkośd powierzchni profilu aluminiowego,
- jednolitośd barwy powłoki,
- wielkośd luzu pomiędzy otworem a oknem lub drzwiami,
- sposób i geometrię zamocowania,
- sposób uszczelnienia,
- sprawnośd działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okud, - prawidłowośd wykonania z
uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byd
większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może byd większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych
nie powinny byd większe niż:
- 1 mm przy długości przekątnej do l m,
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 3 m.
Dla stolarki aluminiowej wielkośd luzu na wbudowanie różnicuje się odpowiednio do wymiarów gabarytowych i
wymiarów okien. Minimalny luz powinien wynosid:
- 10 mm przy wymiarach do l ,5 m,
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Zasady obmiarowania
Przyjąd jako jednostkę obmiarową sztuki zamontowanych elementów stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej,
chyba, że ustalenia kontraktu wymagają inaczej. Wielkości obmiarowe zamontowanej stolarki drzwiowej,
okiennej, elementów metalowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej.
8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.2. Uwagi ogólne
Zaleca się przeprowadzenie odbioru stolarki w trzech etapach:
- przed wbudowaniem - na zgodnośd z aprobata techniczną lub dokumentacja indywidualną (w zakresie
rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakoś ci wykonania) oraz na zgodnośd z
zamówieniem.
- w ramach odbioru robót podlegających zakryciu - w trakcie prac budowlanych (podparcia progów,
zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów),
- po wbudowaniu
8.3. Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny byd sprawdzone następujące cechy:
- zgodnośd wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczna,
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,
- prawidłowośd wykonania połączeo (przekroje, długośd i rozmieszczenie spawów, śrub),
- średnice otworów,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, katach i płaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiałów.
8.4. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykooczeniu
Przy odbiorze elementów powinny byd sprawdzone:
- prawidłowośd osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnośd wbudowanego elementu z projektem.
Przy wbudowaniu drzwi nie powinno dojśd do zmian cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeo
mechanicznych i trwałych zabrudzeo skrzydeł, ościeżnic i okud . Odchylenie od pionu ościeżnic nie może
przekraczad 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3 mm na całą ościeżnicę . Otwierania –
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(pod własnym cię żarem)dalej się otwierad lub zamykad. Zamknięte skrzydła powinny dolegad do ościeżnicy
równomiernie wszystkimi narożami.
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilośd zamontowanej stolarki i
ślusarki .
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki,
- osadzenie stolarki i ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualna naprawę powstałych uszkodzeo.
- montaż podokienników zewnętrznych i wewnętrznych, wycieraczek, kurtyny powietrznej.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-B-10087:1996P Okna i drzwi drewniane -- Złącza klinowe -- Wymagania i badania
PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia
PN-EN 1026:2001P Okna i drzwi -- Przepuszczalnośd powietrza -- Metoda badania
PN-EN 1027:2001P Okna i drzwi -- Wodoszczelnośd -- Metoda badania
PN-EN 1191:2013-06E Okna i drzwi -- Odpornośd na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania
PN-EN 12207:2001P Okna i drzwi -- Przepuszczalnośd powietrza -- Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001P Okna i drzwi -- Wodoszczelnośd -- Klasyfikacja
PN-EN 12210:2001P Okna i drzwi -- Odpornośd na obciążenie wiatrem -- Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001P Okna i drzwi -- Odpornośd na obciążenie wiatrem – Metoda badania
PN-EN 12400:2004P Okna i drzwi -- Trwałośd mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 12519:2007P Okna i drzwi -- Terminologia
PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -Częśd 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności
PN-EN ISO 12567-1:2010E Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika przenikania
ciepła metodą skrzynki grzejnej -- Częśd 1: Kompletne okna i drzwi
PN-EN 13501-1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Częśd 1:
Klasyfikacja na podstawie wyników badao reakcji na ogieo.
PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem
krzyżowym
PN-EN 485-3:2005 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Częśd 3: Dopuszczalne odchyłki
wymiarów i kształtu wyrobów walcowanych na gorąco
PN-EN 603-3:2002 Aluminium i stopy aluminium - Materiał wyjściowy do kucia przerobiony plastycznie - Częśd
3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogólne
PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie - Ogólne zasady ochrony
PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe - Drzwi i segmenty z drzwiami -szklone, klasy O i OT
- Ogólne wymagania i badania
PN-EN 1634-1:2002 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych - Częśd 1: Drzwi i żaluzje
przeciwpożarowe
PN-EN 1634-1:2002/AC:2007 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych - Częśd 1:
Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z
późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

- 62 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pózn.
zmianami).
- 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 (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakimi powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych
systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleo, Warszawa 2004 r.
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne częśd 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Częśd B – Roboty wykooczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagao, jakie powinny spełniad notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1386).
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WYKONANIEM KABLOWEGO PRZYŁACZA ENERGETYCZNEGO I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W
BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM OŚROTKA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY.
CPV 45 31 00 00-3 Roboty instalacji elektrycznych.
SST E-09
1. WSTĘP
1.1. Uwagi wstępne
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi
projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi przyłączenia, decyzją o warunkach zabudowy,
pozwolenia na budowę itp. W przypadku jakichkolwiek niejasności wykonawca zobowiązany jest do złożenia
odpowiednich zapytao na piśmie.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane
w ramach zadania – „Budowie budynku wielofunkcyjnego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz elementami infrastruktury technicznej w Elblągu” w zakresie przyłącza i
instalacji elektrycznych wewnętrznych.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace:
-wykonanie przyłącza kablowego z istniejącej tablicy rozdzielczej zlokalizowane w przyległym budynku
garażowym Wojewódzkiego Ośrodka Egzaminowania Kierowców.
-montaż infrastruktury kablowej
-rozdzielnice energetyczne - tablice rozdzielcze
-montaż kabli i przewodów
-montaż instalacji oświetlenia
-montaż osprzętu elektroinstalacyjnego
-inne roboty elektryczne.
1.5. Roboty towarzyszące
Do robót towarzyszących zalicza się:
-urządzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy
-utrzymanie urządzeo placu budowy wraz z maszynami
-pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów
-działania ochronne zgodne z BHP
-utrzymanie drobnych urządzeo i narzędzi
-przewóz materiałów do ich wykorzystania
-usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz usuwanie nieczystości
wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę.
1.6. Roboty specjalne
Do robót specjalnych zalicza się :
-nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie
-działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiębiorstw
-specjalne (dodatkowe) badanie materiałów i elementów instalacyjnych dostarczanych przez zleceniodawcę
-ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeo do zabezpieczenia komunikacji na budowie.
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakośd wykonania Robót i ich zgodnośd z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Projektu oraz sposób ich prowadzenia zgodny z
obowiązującymi normami i przepisami przestrzegając przepisów bhp oraz bezpieczeostwa ruchu. Ogólne
wymagania podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania
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Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu,
powinny byd zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny byd wyposażone w takie
dokumenty na życzenie Przedstawiciela Menadżera Projektu.
2.2. Materiały elektryczne - wymagania ogólne
Przy budowie przyłącza i wewnętrznej instalacji elektrycznych wewnętrznych należy stosowad materiały
elektryczne zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
2.3. Kable i przewody.
2
Przyłącze wykonad kablem YKY 5x10mm o długości około 33,00mb poprowadzonym do tablicy rozdzielczej
istniejącego budynku do projektowanej tablicy rozdzielczej TR – 1 zlokalizowanej zgodnie z rysunkiem E-02. Na
zewnątrz budynku kabel należy prowadzid w ziemi na głębokości 0.7m metodą wykopu otwartego. Przy
przejściu przez elewację budynku oraz ewentualnych kolizji z infrastrukturą podziemną kabel należy prowadzid
w rurze osłonowej DVK 50. Trasa kabla pokazana jest PZT i planie sytuacyjnym projektu budowlanego branża
elektryczna. Kabel układany w ziemi należy układad w podsypce piaskowej grubości 10cm, z przykryciem 10cm
warstwą piasku, następnie warstwa rodzimego gruntu o grubości średnio 15cm a następnie należy przykryd
folią PCV koloru niebieskiego. Całośd przykryd gruntem rodzimym do projektowanego poziomu.
2
Instalację oświetleniową – wykonad z przewodów typu YDY pżo 3x1.5mm . Wpusty oświetleniowe zakooczyd
zaciskami śrubowymi. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed warunkami środowiskowymi oprawy
oświetleniowe zainstalowad w odpowiednim stopniu ochrony w pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz
budynku IP – 44.
2
2
Instalacja gniazd wtykowych wykonad przewodem typu YDY pżo 3x2.50mm i YDY pżo 5x4mm . Gniazda
wtykowe podwójne ze stykiem ochronnym. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed warunkami
środowiskowymi gniazda zainstalowad o odpowiednim stopniu ochronnym. Gniazda zainstalowad na wysokości
do 1.50m montowanych natynkowo.
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosowad kable i przewody:
- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielonożółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN93/E-90401.
- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną
zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056.
Przekrój żył powinien byd dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
Bębny z kablami i przewodami należy przechowywad w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu.
2.4. Rozdzielnice – tablice rozdzielcze nn 0,4kV
Rozdzielnica niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji rozdzielnicy powinno byd
dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnica powinna zapewniad poprawną i
bezpieczną pracę instalacji i urządzeo elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny byd dostosowane
do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnica powinna
byd wyposażona w szyny, zaciski N i PE i przystosowana do układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne
powinny byd oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Stopieo ochrony min IP44.
Rozdzielnica powinna byd wykonana w I klasie izolacji, powinna byd przystosowana do wprowadzenia kabli i
przewodów od góry na zaciski przyłączeniowe. Rozdzielnica powinna posiadad oznakowania wykonane w
sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielni umieścid
oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnicę należy wyposażyd w aktualny schemat elektryczny umieszczony w
kieszeni na drzwiczkach.
2.5. Oprawy oświetleniowe wewnętrzne
Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10. Oprawy oświetleniowe
powinny zapewniad poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniad właściwą
ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny byd
wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw
wykonanych w 0 klasie bezpieczeostwa. Zaleca się stosowanie opraw o stopniu ochronnym IP 44. Przewody
ochronne powinny byd oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy powinny byd dostosowane do
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odpowiednie zabezpieczenie przed:
-przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci
-zapaleniem
-uderzeniem.
Oprawy powinny byd wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła. Oprawy należy wyposażyd w
źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim
czynności i zapewniad ochronę przeciwolśnieniową. Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny byd wyposażone
w moduł zasilania awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 2 godziny, z
systemem zdalnego testowania.
Częśd opraw oświetlenia podstawowego wyposażone będzie w inwertery i baterie akumulatorów minimum 2h
świecenia i będą one spełniały rolę oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy te powinny byd w sposób widoczny
oznakowane. Powinny spełniad wymagania normy PN-IEC 60598-2-22.
Podświetlane znaki ewakuacyjne powinny byd wyposażone w piktogramy zgodne z PN92/N-01256.02 i PN-N01256-5:1998.
2.6. Osprzęt instalacyjny
Osprzęt instalacyjny powinien spełniad wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996, PN-E-93208:1997,
PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 8. Osprzęt powinien zapewniad poprawną i
bezpieczną eksploatację i zapewniad właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie
gniazda wtyczkowe powinny byd wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu
powinno byd dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzęt powinien byd
dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz
posiadad odpowiednie zabezpieczenie przed:
-przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci
-zapaleniem
-uderzeniem.
Osprzęt powinien byd dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio:
-natynkowy
i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych podczas robót.
Osprzęt stosowany w instalacjach oświetlenia awaryjnego powinien byd wyraźnie oznakowany.
2.7. Korytka kablowe i kanały instalacyjne
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie systemowych korytek
metalowych, ocynkowanych ogniowo metodą Sendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003. Korytka kablowe i
konstrukcje wsporcze powinny byd dostosowane do ilości i ciężaru kabli i przewodów, które są przewidziane dla
danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny byd dostosowane do sposobu montażu na obiekcie.
Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniającego
płomienia, do średnich narażeo mechanicznych i właściwościach izolacyjnych spełniające wymagania PN-IEC
1084. Wielkośd ich powinna byd dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej
trasy.
3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakośd wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez
Wykonawcę powinien uzyskad akceptację Przedstawiciela Inwestora. Liczba i wydajnośd sprzętu powinna
gwarantowad wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w PN. Montaż dokonad przy użyciu sprzętu
specjalistycznego do tego typu robót. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych
wewnętrznych winien wykazad się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących
właściwą jakośd robót:
-spawarki transformatorowej do 500A,
-inny drobny sprzęt montażowy.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania
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na jakośd wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantowad prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym umową.
4.2. Środki transportu
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinien wykazad się
możliwością korzystania z następujących środków transportu:
-samochodu skrzyniowego 5-10t,
-samochodu dostawczego 0,9t.
- koparka do wykonania wykopu liniowego dla projektowanego przyłacza.
Na środkach transportu przewożone materiały powinny byd zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie
warunki w jakich będzie wykonana instalacja elektryczna wewnętrzna, oraz przyłącze.
5.0. Demontaż istniejących instalacji
Układ zasilania w energię elektryczną
Istniejąca rozdzielnica główna TG (w istniejącym budynku garażowym WORD) obiektu jest wystarczająca do
włączenia projektowanego kabla przyłącza energetycznego, w związku z czym nie podlega wymianie.
5.1. Montaż infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)
Dla prowadzenia kabli zasilających należy ułożyd na metalowych drabinkach, korytkach lub uchwytach
instalacyjnych. Prace te muszą byd prowadzone w ścisłej koordynacji z innymi instalacjami znajdującymi się
wewnątrz budynku. Użyte materiały muszą posiadad wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujące
infrastrukturę kablową muszą byd sprawdzonym stosowanym na rynku systemem. Dla prowadzenia kabli
wyłączenia pożarowego muszą byd ułożone oddzielne trasy z atestami zapewniającymi odpornośd ogniową 30
minut. Trasy kablowe musza byd tak wykonane, aby zapewnid minimum 25% rezerwy miejsca dla ułożenia
dodatkowych kabli. Montaż instalacji powinien byd wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem właściwych materiałów. Przed montażem korytek kablowych wykonad trasowanie
uwzględniając konstrukcję budynku oraz bezkolizyjnośd z innymi instalacjami. Trasa powinna byd prosta
umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny byd prowadzone w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzęt i osprzęt
instalacyjny, powinny byd zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i
technologiczne. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny byd
chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałośd
ogniową tych elementów.
5.2. Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5)
Rozdzielnicę – tablicę TR 1 należy zamontowad w miejscu wskazanym na rzucie rysunek E-02 w/g wytycznych
producenta. Kabel zasilający w energię elektryczna i kable odejściowe z rozdzielnicy TR należy wprowadzid
poprzez przepusty oraz zamocowad nad rozdzielnicą aby zapewnid bezpieczne wprowadzenie ich do
rozdzielnicy. W rozdzielnicach obiektowych należy zapewnid minimum 25% rezerwy miejsca na ewentualną
rozbudowę. Wejście i wyjścia kabli z rozdzielnic należy wykonad poprzez listwy zaciskowe.
5.3. Montaż kabli i przewodów (CPV 45311100-1)
Przewody powinny byd oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.
Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny byd wykonane w taki
sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposażenia powinny byd
zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone projektowane warunki chłodzenia.
Przewody elektryczne układad w sposób zgodny z PN:
-w listwach instalacyjnych.
Przewody do gniazd i oświetlenia oraz wyłączników układad na szynach.
Instalacja elektryczna powinna byd wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe oddziaływanie
między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi wyposażenie obiektu.
5.4. Montaż instalacji oświetlenia (CPV 456314320-0)
Oprawy oświetleniowe należy zamontowad zgodnie z PN oraz w taki sposób aby zapewnid wymagane
parametry oświetleniowe. Typu opraw, wymagane parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały
podane w dokumentacji w celu określenia standardu. Zmiany typów opraw przy realizacji inwestycji będą
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porównywalnych parametrów technicznych. Instalację oświetlenia należy wykonad zgodnie z projektem i
zapisami w punkcie 2.3. ST.
W pomieszczeniach wilgotnych należy stosowad osprzęt szczelny.
Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach będzie realizowane poprzez miejscowe łączniki instalacyjne.
5.5. Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)
Elementy wyposażenia mogące spowodowad wzrost temperatury lub powstanie łuku elektrycznego powinny
byd umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych. W przypadku gdy
temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia może spowodowad poparzenie ludzi, części te należy
umieścid lub osłonid tak, aby uniemożliwid przypadkowy kontakt z nimi. Urządzenia odłączające powinny byd
zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych
aparatów, gdy jest to wymagane ze względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę.
Wyposażenie elektryczne powinno byd zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnid do niego dostęp, gdy
jest to niezbędne, tj.:
- odpowiednią przestrzeo dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany
poszczególnych części wyposażenia,
- dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny byd dobrane do maksymalnych zastosowanych napięd
roboczych (wartośd skuteczna dla prądu przemiennego), jak również do mogących wystąpid przepięd. Wszystkie
elementy wyposażenia elektrycznego powinny byd dobrane z uwzględnieniem maksymalnych prądów
roboczych (wartośd skuteczna prądu przemiennego), które mogą wystąpid w normalnych warunkach
eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących wystąpid w warunkach zakłóceniowych w określonym
czasie, podczas którego może byd spodziewany przepływ prądu przetężeniowego.
Wszystkie elementy wyposażenia powinny byd dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi
oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą byd narażone. Gdy w przypadku
pojawienia się niebezpieczeostwa zaistnieje koniecznośd natychmiastowego wyłączenia zasilania, urządzenie
wyłączające powinno byd łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.
Aparaty, wyłączniki, przełączniki, puszki montowad w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej.
Przewiduje się montaż tych urządzeo natynkowo i podtynkowo.
5.6. Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)
Instalacja odgromowa
Montaż instalacji powinien byd wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych
materiałów. Instalację odgromową należy wykonad zgodnie z PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 61312-1:2001.
Części składowe instalacji odgromowej dla obiektu to:
- zwody poziome i pionowe
- przewody odprowadzające
- przewody uziemiające
- uziomy.
Części urządzenia piorunochronnego mogą byd naturalne w postaci przewodzących elementów budynku lub
sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do celów ochrony odgromowej. Urządzenia piorunochronne
powinny byd wykonywane z wykorzystaniem w pierwszej kolejności występujących w obiekcie części
naturalnych. Zwody poziome i przewody odprowadzające wykonywad drutem stalowym min. f8mm.
Przewody odprowadzające należy rozmieszczad równomiernie na obwodzie obiektu. System uziemieo
przewiduje się wykorzystad istniejący.
Do zbrojenia w/w należy przyłączyd:
-uziemienie punktu „PEN” rozdzielnicy TG
-główna szynę połączenia wyrównawczego
-instalacje odgromową
-metalowe elementy konstrukcji i elewacji budynku.
Należy stosowad właściwe środki ochrony uziomów przed korozją.
Instalacja ekwipotencjalizacyjna
W obiekcie przewidziano system połączeo wyrównawczych. Do systemu należy przyłączyd wszystkie metalowe
elementy „obce” i „dostępne”.
Instalacja przepięciowa
W obiekcie przewiduje się dwustopniową ochronę przepięciowa, a dla urządzeo teletechnicznych ewentualnie
trzeci stopieo ochrony .
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Poza ochroną podstawową ochrony przeciwporażeniowej przewidziano wykonanie dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej w postaci szybkiego wyłączenia za pomocą wyłączników kompaktowego główny FRX 300,
wyłączników instalacyjnych, wyłączników różnicowo-prądowych, bezpieczników.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Przedstawiciela Inwestora. Ogólne zasady
kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia
założonej jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badao na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi
Inwestora zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodnośd z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogą byd przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do użycia bez badao. Przed
przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomid Przedstawiciela Inwestora o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badao do akceptacji Przedstawiciela
Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakooczeniu każdej roboty zanikającej,
którą może kontynuowad dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego – założonej jakości.
6.2. Instalacja elektryczna wewnętrzna
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmowad:
-zgodnośd zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeo z dokumentacją techniczną,
normami i certyfikatami
-poprawnośd wykonania przejśd przewodów przez ściany
-prawidłowośd wykonania połączeo przewodów
-sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeo wyrównawczych
-pomiar impedancji izolacji instalacji elektrycznej
-pomiar skuteczności ochrony od porażeo prądem elektrycznym
-poprawnośd ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi;
-sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia oświetlenia w poszczególnych
pomieszczeniach
-sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeo (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)
-prawidłowośd zamontowania urządzeo w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w
miejscu ich zainstalowania
-prawidłowośd umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji
-spełnienia dodatkowych zaleceo inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli
mogą mied wpływ na wynik, należy powtórzyd po usunięciu przyczyny niezgodności.
6.3. Instalacja odgromowa
Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmowad:
-sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z dokumentacją techniczną, normami i
certyfikatami
-sprawdzenie ciągłości połączeo
-oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletnośd, wymiarów i materiałów, z którego zostały wykonane
-sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeo elementów oraz zamocowao przewodów odprowadzających,
w tym połączeo zacisków śrubowych poszczególnych odcinków zwodów i przewodów odprowadzających, a
także ich zabezpieczenie przed korozją
-pomiar rezystancji uziomów
-sprawdzenie stanu uziomów
-spełnienia dodatkowych zaleceo projektanta lub Przedstawiciela Menadżera Projektu, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.
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przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do wybranych przewodów instalacji piorunochronnej.
Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonad miernikiem do pomiaru uziemieo lub metodą techniczną.
7. OBMIAR ROBÓT.
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu
częściowych lub koocowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających (roboty,
których weryfikacja w zakresie ilości i jakości po zabudowaniu nie będzie możliwa).
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z , ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-przyłącze kablowe do budynku.
-podłączenie przewodów odprowadzających instalacji odgromowej
-wykonanie uziomów.
8.3. Dokumenty do odbioru koocowego robót
Do odbioru koocowego Wykonawca jest zobowiązany przygotowad, oprócz dokumentów wymienionych w ST00 „Wymagania ogólne”:
-dziennik budowy (wewnętrzny)
-projektową dokumentację powykonawczą
-protokóły z oględzin stanu sprawności połączeo sprzętu, zabezpieczeo, aparatów i oprzewodowania
-protokóły z dokonanych pomiarów
-pomiary natężenia oświetlenia
-protokoły odbioru robót zanikających
-certyfikaty na urządzenia i wyroby
-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeo
-ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny.
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robót poprawkowych, które
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca
bezpieczeostwo.
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwpożarowej
w zależności od wpływów zewnętrznych.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeostwa.
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeostwa.
Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeostwa.
Ochrona przed obniżeniem napięcia.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeostwa.
Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeostwa.
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porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami.
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeostwa.
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeostwo. Środki ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeostwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeostwa.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemieo instalacji urządzeo przetwarzania danych.
PN-91/E-05010 Zakres napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomu ochrony
dla urządzeo piorunochronnych.
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych.
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
PN-84/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz
dworców i środków transportu publicznego.
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie
znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV.
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o
izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.
PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 KV.
PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. (zestaw norm)
PN-IEC 12464-1:2003 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we wnętrzach
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. (zbiór norm)
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeostwa. Ewakuacja.
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeostwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeostwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i
wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A.
PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
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do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiór norm)
PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeo elektrycznych w układach niskiego napięcia.
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badao odbiorczych.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odpornośd na uszkodzenia mechaniczne opakowao o masie
zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i badania.
PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.
10.2. Inne dokumenty
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75; 2002).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do
ochrony przeciwpożarowej, które mogą byd wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie
certyfikatu zgodności.
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeo i natężeo czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Z
późniejszymi zmianami.
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeostwa i higieny pracy.
• Przepisy budowy urządzeo elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeostwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 r.
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V Instalacje elektryczne –
wyd. COBR Elektromontaż.
• Instrukcja zabezpieczeo przed korozją konstrukcji budowlanych
Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywad w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy
i przepisy.
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WYKONANIEM NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I
WEWNĘTRZNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PRZY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM OŚROTKA
DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY.
CPV 44 11 38 10-6 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni drogowych.
SST D-10.
Kod 45 11 12 00-0 Roboty ziemne dla nawierzchni drogowych.
1 WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót ziemnych realizowanych w ramach remontu istniejącego utwardzenia.
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
ST B.00.Wykopy na odkład z rozplanowaniem lub na wywozem * ręcznie lub mechanicznie] pod wykonaowego
- korytowanie terenu pod warstwy konstrukcyjne
- rowki pod krawężniki betonowe
B.01.02.00 Ukształtowanie terenu, równanie terenu przyległego utwardzenia
Robotą pomocniczą jest wytyczenie osi utwardzenia , nawiązanie do ukształtowania terenu i istniejących
poziomów.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi
2 MATERIAŁY
2.1. Do wykonania robót wg ST B.00.materiały nie występują.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny byd przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy mogą byd wywiezione poza teren budowy tylko wówczas,
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
3 SPRZĘT
Roboty mogą byd wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywad przy użyciu
dowolnego sprzętu.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazad się możliwością korzystania z
następującego sprzętu do:
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.),
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4 TRANSPORT
Materiały mogą byd przewożone dowolnymi określonymi w założeniach do kosztorysu środkami transportu.
Należy je umieścid równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyd przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien byd dostosowany do kategorii
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajnośd
środków transportowych powinna byd ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może
byd podstawą roszczeo Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.
5 WYKONANIE ROBÓT
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5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzid zgodnośd rzędnych
terenu z danymi podanymi przez Inwestora . W tym celu należy wykonad kontrolny pomiar sytuacyjnowysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.
5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm.
5.1.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
(1) Wykopy powinny byd wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byd
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem podbudowy.
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu
projektowanego posadowienia należy porozumied się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich
decyzji.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny byd wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 10.
6.1. Wykopy wg ST B.00.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakooczeniu powinny obejmowad:
– zgodnośd wykonania robót z dokumentacją
– prawidłowośd wytyczenie robót w terenie
– przygotowanie terenu
– rodzaj i stan gruntu w podłożu
– wymiary wykopów
– zabezpieczenie wykopów.
7 OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
ST B.00– wykopy – [m2] lub [m3]
8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleo odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
8.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowośd danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakośd i ilośd robót ulegających zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badao laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.1.2 Odbiór częściowy
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 Inspektor nadzoru.
8.1.3 Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
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dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleo
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakośd wykonywanych
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeostwo ruchu,
komisja dokona potrąceo, oceniając pomniejszoną wartośd wykonywanych robót w stosunku do wymagao
przyjętych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowad następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie
realizacji umowy,
2. recepty i ustalenia technologiczne,
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) wg potrzeb
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeo,
6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wg potrzeb W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
ST B.00. Wykopy – płaci się za *m2+ lub *m3+ gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
– wyznaczenie zarysu wykopu,
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i
odwiezieniem
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
7 PN-B-11111 – „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka”
8 PN-B-11113 – „Kruszywa naturalne do powierzchni drogowych. Piasek”
9 PN-79/B-06711- „Piasek do zapraw budowlanych”
10 PN-86/B-06712 – „Kruszywa mineralne do betonu”
10.2 Inne dokumenty
[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
*2+Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeostwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
*3+Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeostwa
Kod 452331000-0 Podbudowa z kruszywa.
1 WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
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odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
realizowanych w ramach wykonywanego utwardzenia.
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres tych robót wchodzą
ST B.00.Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ( frakcja 0-31,5 mm) pod polbruk grubości 10 cm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi
2 MATERIAŁY
Kruszywa łamane kamienne frakcja 0-31,5 mm
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno byd
kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków
albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno byd jednorodne, bez zanieczyszczeo obcych i bez
domieszek gliny
3 SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazad się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
-mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny
zapewnid wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
-równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
-walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny byd stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
4 TRANSPORT
Materiały mogą byd przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścid równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyd przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien byd dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.
Wydajnośd środków transportowych powinna byd ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może byd podstawą roszczeo Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane
na piśmie przez Inspektora nadzoru.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniad wymagania określone w dokumentacji projektowej oraz PN
Podbudowa powinna byd ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do
podbudowy. Jeżeli warunek nie może byd spełniony, należy na podłożu ułożyd odpowiednio dobraną
geowłókninę.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny byd wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny byd ustawione w osi boiska i w rzędach równoległych do osi, lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiad naciągniecie sznurków
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.2 . Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzad w mieszarkach
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na koniecznośd zapewnienia jednorodności nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na terenie budowy . Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byd od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie ulęgła
rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.3 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki.
Mieszanka kruszywa powinna byd rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna
grubośd po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubośd pojedynczo układanej warstwy nie może
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osiągniecie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotnośd mieszanki kruszywa podczas
zagęszczania powinna odpowiadad wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostad osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeżeli wilgotnośd mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka
powinna byd zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotnośd mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę
należy osuszyd.
5.4 . Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna byd utrzymywana w dobrym stanie.
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał , za zgoda Inżyniera, gotowa podbudowę do ruchu budowlanego, to
jest obowiązany naprawid wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Podłoża z kruszywa
6.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno byd zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.. Próbki należy pobierad w
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badan powinny byd na bieżąco
przekazywane Inżynierowi
6.2. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzad według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzed na
metodzie obciążeo płytowych, wg BN- 64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceo
In_yniera.
6.3. Szerokośd podbudowy.
Szerokośd podbudowy nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5cm.
Na nawierzchniach bez krawężników szerokośd podbudowy powinna byd większa od szerokości warstwy wyżej
leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartośd wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4. Równośd podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyd 4-metrowa łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
Nierówności poprzeczne podbudowy należ y mierzyd 4-metrowa łatą. Nierówności podbudowy nie mogą
przekraczad:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6. 5. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny byd zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja ± 0,5 %.
6.6 . Rzędne wysokościowe podbudowy.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczad
+ 1 cm, -2cm.
6.7 . Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża.
Oś podbudowy w planie nie może byd przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm.
6.8. Grubośd podbudowy
Grubośd podbudowy nie może sie różnic od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
7 OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wykonanie podbudowy – płaci się za m2 wykonanej podbudowy po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiałów
zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
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10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeo obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metoda bezpośrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeo organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metoda bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
Kod 45 23 32 60-9 Układanie oporników, krawężników betonowych i obrzeży.
1 WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru oporników/krawężników betonowych realizowanych w ramach wykonywanego utwardzenia.
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót
związanych z:
ST B.00 Ułożenie opornika/krawężnika betonowego 15*30 cm na ławie betonowej
ST B.00. Ułożenie opornika/krawężnika betonowego 8*25 cm na podsypce ławie betonowej
1,4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
ST „Wymagania ogólne”.
1,5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2 MATERIAŁY
2.1. Betony, cementy wg ST B.00
2.2 . Oporniki betonowe/krawężniki jednowarstwowe gatunek I z betonu klasy B30 (C25/30) Zastosowane
oporniki pod względem jakości powinny odpowiadad następującym normom:
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania",
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża".
Ponadto:
- nasiąkliwośd betonu w oporniku nie powinna byd większa niż 4%,
- ścieralnośd na tarczy Boehmego – 3 mm,
- mrozoodpornośd po 150 cyklach:
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- spadek wytrzymałości poniżej 20%
- wodoszczelnośd W8
Dopuszczalne odchyłki wymiarów oporników :
- długośd - +8mm,
- szerokośd i wysokośd - +3mm.
Powierzchnie oporników betonowych powinny byd bez rys, pęknięd i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny byd równe i proste.
2.3. Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypkę pod krawężniki, oporniki należy wykonad jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4.
3 SPRZĘT
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą byd wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu
dowolnego typu sprzętu.
4 TRANSPORT
Materiały i elementy mogą byd przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny byd zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wbudowanie oporników /krawężników betonowych
Roboty związane z wbudowaniem krawężników, winny byd wykonywane przy temperaturze otoczenia nie
niższej niż 5 stopni Celsjusza. Roboty związane z ustawieniem krawężników, oporników i obrzeży należy
wykonad ręcznie. Przy wbudowywaniu należy bezwzględnie przestrzegad wytyczonej trasy ich przebiegu oraz
usytuowania wysokościowego, zgodnego z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odstępstwa od
Dokumentacji Projektowej, to ±1 cm w niwelecie i ±5 cm w usytuowaniu poziomym.
5.2. Wypełnienie spoin
Spoiny między opornikami po oczyszczeniu należy wypełnid zaprawą cementowo-piaskową, przy użyciu 300 kg
cementu na 1 m3 piasku.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne pkt 5.
7 OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa ułożenia krawężnika jest mb.
8 ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru
koocowego. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne oraz
spełnione zostały wymagania PB.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena ułożenia mb opornika/krawężnika obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze
-ułożenie i obetonowanie krawężnika
-obsypanie krawężnika ziemią uporządkowanie terenu
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
1.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeo obcych
2.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
3.PN-B- 06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
4.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
5.PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
6.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeo organicznych
7.PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
8.PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
9.PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
10.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą
11.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
12 PN-B-06250 Beton zwykły.
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14BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
15BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
16 BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
17 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badao.
18 PN-EN1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badao.
Kod 45233260-9 Układanie kostki betonowej i płyt ażurowych.
1 WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru układania ciągów komunikacyjnych i placów z kostki betonowej i płyt ażurowych realizowanych w
ramach wykonywanego utwardzenia .
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze zagospodarowania
terenu. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie
robót związanych z:
- nawierzchni z brukowej kostki betonowej starobruk (uprzednio rozebranej) gr. 8 cm
Robotą pomocniczką jest wykonanie:
- nawiązanie odbudowywanej i nowoprojektowanej nawierzchni do istniejącej.
-wykonanie odwodnienia
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
ST „Wymagania ogólne”.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
2 MATERIAŁY
2.1 . Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.1.2. Wygląd zewnętrzny dla nowobudowanej.
Struktura wyrobu powinna byd zwarta, bez rys, pęknięd, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna
byd równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczad 2 mm dla kostek
o grubości Ł 80mm.
2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 80mm. Kostki o takiej
grubości są produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości ± 3 mm,
− na szerokości ± 3 mm,
− na grubości ± 5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.
2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mied cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. Cechy Wartośd
1 Wytrzymałośd na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
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3 Odpornośd na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki brak
b) strata masy, %, nie więcej niż 5
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 20 próbek nie zamrażanych,
%, nie więcej niż
4. Ścieralnośd na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4 nie więcej niż
2.2. Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypkę pod utwardzenie należy wykonad jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4.
3 SPRZĘT
Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się
ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosowad
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
4 TRANSPORT
Materiały i elementy mogą byd przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny byd zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5 WYKONANIE ROBÓT
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kostkę .
Na wykonane warstwy podbudowy należy rozścielid ręcznie podsypkę cementowo - piaskową, celem
prawidłowego osadzenia krawężników. Podsypkę cementowo - piaskową wykonad należy w proporcji 1:4 .
Z uwagi na różnorodnośd kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru wcześniej zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między
kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układad ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnid
piaskiem, a następnie zamieśd powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych
i przystąpid do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie należy prowadzid od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używad walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnid szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieśd nawierzchnię. Chodnik z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może byd zaraz oddany do użytkowania.
INSTRUKCJA MONTAŻU BETONOWYCH PŁYT AŻUROWYCH
Betonowe płyty ażurowe przeznaczone są do budowy stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, parkingów i
dróg dojazdowych.
Przygotowanie podłoża gruntowego i montaż płyt:
1. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu).
2. Wyrównanie terenu pod konstrukcję zgodnie z założoną niweletą, z jednoczesnym usunięciem większych
kamieni, korzeni, etc.
3. Grunt pod zaprojektowaną konstrukcję powinien spełniad założenia grupy nośności G1 (grunty
niewysadzinowe, CBR≥10%, E2≥80MPa). Jeśli nie spełnia, należy go do tej klasy doprowadzid zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4. Podbudowę, w zależności od wielkości założonych obciążeo i nośności podłoża gruntowego, należy wykonad
z mieszanki kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu 0/31,5mm lub pospółki, o grubości warstwy wynoszącej min.
20cm. Miąższośd warstwy konstrukcyjnej należy dostosowad do właściwości gruntu rodzimego oraz
zakładanego obciążenia. Wskaźnik zagęszczenia** podbudowy powinien wynosid Is ≥ 1.
5. Na podbudowie należy ułożyd warstwę wyrównawczą, wykonaną z piasku lub mieszanki cementowopiaskowej, o grubości 2-5 cm niezagęszczonej.
6. Płyty należy układad w taki sposób, aby zapewnid im przyleganie całą swoją powierzchnią do podłoża.
7. W zależności od sposobu układania płyt, należy zapewnid odpowiednią dylatację między płytami. Dla
betonowych płyt ażurowych dylatacja powinna wynosid 0,5-1cm. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom płyt na
krawędziach w skutek klawiszowania elementów.
8. Płyty można obciążad po uprzednim zamuleniu - wypełnieniu otworów i szczelin dylatacyjnych pospółką o
uziarnieniu 0/8 mm oraz piaskiem.

- 81 Wszelkie prace ziemne należy prowadzid zgodnie z normą PN-S-02205:1998.
Trwałośd właściwie eksploatowanej nawierzchni wykonanej z prefabrykowanych płyt ażurowych zależy przede
wszystkim od poprawnie przygotowanego podłoża gruntowego oraz prawidłowego montażu.
Właściwa eksploatacja nawierzchni zakłada:
1. Nieprzekraczanie dopuszczalnych obciążeo nawierzchni (nacisk koła P≤50kN) oraz użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem (kategoria ruchu KR1***, dla której sumaryczna liczba N100kN równoważnych osi
standardowych 100kN w całym okresie projektowym wynoszącym 20lat musi zawierad się w przedziale: 30 000
< N100 <90 000)
2. Usuwanie zanieczyszczeo.
3. Wymianę płyt, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu.
4. Naprawę, spowodowanych osiadaniem podłoża gruntowego, zapadnięd nawierzchni poprzez demontaż płyt,
uzupełnienie ubytków gruntem, prawidłowe zagęszczenie oraz ich ponowny montaż.

Rys.1 Schemat betonowych płyt ażurowych wbudowanych na prawidłowo przygotowanym podłożu
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzid, czy producent kostek brukowych posiada
aprobatę techniczną. Pozostałe wymagania określono w punkcie 2..
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
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− o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
− o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,
− szerokości koryta: ± 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania utwardzenia
Sprawdzenie prawidłowości wykonania z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseo (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych utwardzenia
6.4.1. Sprawdzenie równości
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzad należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczad 1,0cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzad należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w
punktach załamania niwelety nie mogą przekraczad ± 3cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywad należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150
do 300 m chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.
7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzenia z brukowej kostki betonowej.
8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne W przypadku
stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres robót poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie robót według
zasad określonych w niniejszej SST. Inżynier może uznad wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy
eksploatacyjne wykonanych robót i ustalid zakres i wielkośd potrąceo za obniżoną jakośd. Roboty poprawkowe
lub rozbiórkowe i ponowne wykonanie robót Wykonawca wykona na własny koszt w terminie uzgodnionym z
Inżynierem.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m utwardzenia z brukowej kostki betonowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowao
− wykonanie podsypki,
− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
1.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeo obcych
2.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
3.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
4.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
5.PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
6.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeo organicznych
7.PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
8.PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
9.PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
10.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą
11.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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13 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
14BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
15BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrze¿a chodnikowe
16 BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
17 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badao.
18 PN-EN1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badao.

Kod 45262311-4 Betonowe konstrukcje.
1 WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem podłoży betonowych oraz ław betonowych pod krawężniki
realizowanych w ramach wykonywanego utwardzenia.
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych . ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
- pielęgnacją betonu.
Wykonanie lawy betonowej pod krawężniki z betonu B-15
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz podanymi poniżej:
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Nasiąkliwośd betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąd beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopieo wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartośd ciśnienia wody w MPa,
działającego na próbki betonowe.
Stopieo mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałośd gwarantowaną Rb G w MPa.
Wytrzymałośd gwarantowana betonu na ściskanie Rb G – wytrzymałośd (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieostwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodnośd z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2 MATERIAŁY
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.
2 ,1 Składniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement – wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniad wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:
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-dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA,
-dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA.
Do każdej partii dostarczonego cementu musi byd dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskad akceptację
Inspektora nadzoru.
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegad następującym
badaniom:
– oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PNEN 1966;1997,
– sprawdzenie zawartości grudek.
Wyniki wyżej wymienionych badao dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego
muszą spełniad następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):
-początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut,
-koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin.
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
-wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm,
-wg próby na plackach – normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleo), nie
dających się rozgnieśd w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie
większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieśd w palcach i nierozpadających się w
wodzie. Grudki należy usunąd poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wykażą niezgodnośd z normami, cement nie może byd użyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i ścianach);
– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny byd twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement
przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeo. Podłogi magazynów zamkniętych powinny byd suche i czyste,
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może byd użyty do betonu po okresie:
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna byd przechowywana osobno w
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowad się stałością cech fizycznych i jednorod-nością uziarnienia
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą byd na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym
i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa grube powinny wykazywad wytrzymałośd badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartośd podziarna nie powinna przekraczad 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny byd większe niż:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku
betonowania.
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maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że
zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badao spełniają
wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadad następującym wymaganiom:
– zawartośd pyłów mineralnych – do 1%,
– zawartośd ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,
– wskaźnik rozkruszenia:
- dla grysów granitowych – do 16%,
- dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,
- nasiąkliwośd – do 1,2%,
- mrozoodpornośd według metody bezpośredniej – do 2%,
- mrozoodpornośd wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
- reaktywnośd alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna zwiększenia wymiarów
liniowych ponad 0,1%,
- zawartośd związków siarki – do 0,1%,
- zawartośd zanieczyszczeo obcych – do 0,25%,
- zawartośd zanieczyszczeo organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny byd piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartośd poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścid w
granicach:
- do 0,25 mm – 14÷19%,
- do 0,50 mm – 33÷48%,
- do 1,00 mm – 53÷76%.
Piasek powinien spełniad następujące wymagania:
– zawartośd pyłów mineralnych – do 1,5%,
– reaktywnośd alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływad zwiększenia
wymiarów liniowych ponad 0,1%,
– zawartośd związków siarki – do 0,2%,
– zawartośd zanieczyszczeo obcych – do 0,25%,
– zawartośd zanieczyszczeo organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B06714.26,
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi byd poddany badaniom niepełnym obejmującym:
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeo obcych wg normy PN-B06714.12,
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartośd zanieczyszczeo obcych,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badao
wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodnośd cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
użycie takiego kruszywa może nastąpid po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzid bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadad wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do betonu
przewiduje się czerpad z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.2 Beton B-10 B-15
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniad następujące wymagania:
– nasiąkliwośd – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
– mrozoodpornośd – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po
150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
– wodoszczelnośd – większa od 0,8MPa (W8),
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Skład mieszanki betonowej powinien byd ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości
wody zapewnid szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien
odpowiadad najmniejszej jamistości. Zawartośd piasku w stosie okruchowym powinna byd jak najmniejsza i
jednocześnie zapewniad niezbędną urabialnośd przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byd
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16mm.
Optymalną zawartośd 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 niewiększą od dopuszczalnej,
ilośd piasku,
– za optymalną ilośd piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie
charakteryzuje się największą masą objętościową.
Wartośd parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego
mieszankę betonową należy określid 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 skorzystad z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
- 400 kg/m dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kg/m dla betonu klas B35 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 C), średnią wymaganą wytrzymałośd na ściskanie
należy określid jako równą 1,3 Rb G.
Zawartośd powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczad:
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna byd nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i
następnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:
– metodą Ve-Be,
– metodą stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w
normie PN-B-06250 nie mogą przekraczad:
±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonad aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.
3 SPRZĘT
Roboty można wykonad przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Dozatory musza mied aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywad wyłącznie w
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania
mieszanek należy stosowad pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zagęszczania mieszanki betonowej należy stosowad wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgao/min i łaty
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.
4 TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej należy wykonywad przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek).
Ilośd „gruszek” należy dobrad tak, aby zapewnid wymaganą szybkośd betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
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zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byd dłuższy niż:
- 90 min. – przy temperaturze +15 C,
- 70 min. – przy temperaturze +20 C,
- 30 min. – przy temperaturze +30 C.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 . Wykonanie betonowej lawy z oporem.
Lawa betonowa wykonana będzie z betonu klasy B15 (C12/15), we wcześniej przygotowanym korycie
gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. Wykonanie lawy betonowej polega na rozścieleniu
dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana lawa wraz z oporem po zagęszczeniu
betonu powinna byd zgodna z "Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" - karta 3.11, 03.07. i
Dokumentacją Projektową.
5.2 . Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod oporniki betonowe.
Na wykonanej lawie betonowej należy rozścielid ręcznie podsypkę cementowo - piaskową, celem
prawidłowego osadzenia krawężników. Podsypkę cementowo - piaskową wykonad należy w proporcji 1:4
Podsypkę cementowo - piaskową grubości 5 cm pod krawężniki i obrzeża wykonad należy ręcznie.
Zalecenia ogólne
Przed przystąpieniem do betonowania powinna byd stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidłowośd wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
– zgodnośd rzędnych z projektem,
– czystośd deskowania oraz obecnośd wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkośd otuliny,
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
– prawidłowośd wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
– prawidłowośd rozmieszczenia i niezmiennośd kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
– gotowośd sprzętu i urządzeo do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą byd wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B- 06251.
Betonowanie można rozpocząd po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywad się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji
betonu, który może zapewnid żądane w ST wymagania.
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno byd dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:
±2% – przy dozowaniu cementu i wody,
±3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mied aktualne świadectwo legalizacji.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosowad pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucad z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W
przypadku, gdy wysokośd ta jest większa, należy mieszankę podawad za pomocą rynny zsypowej (do wysokości
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przerwy w betonowaniu należy sytuowad w
miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno byd uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierowad zasadą, że powinna
ona byd prostopadła do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byd 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 wykonad bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w
układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyd później niż
w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 C,
czas trwania przerwy nie powinien przekraczad 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikad dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji
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zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeostwa pracy.
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywad wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno byd zbadane na próbkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się
betonowanie w temperaturze do –5 C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20 C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie
powinna byd wyższa niż 35 C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
należy zabezpieczyd miejsce robót za pomocą mat lub folii.
Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakooczeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 C należy nie później niż po 12 godz. od
zakooczenia betonowania rozpocząd pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzid ją co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15 C i wyższej beton należy
polewad w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieo i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej
3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniad wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byd chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
Wykaoczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą byd gładkie i równe, bez zagłębieo między ziarnami kruszywa,
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
– równośd powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadad wymaganiom normy
PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny byd większe niż 2mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny byd oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykooczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu
deskowao należy wszystkie wystające nierówności wyrównad za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania
pobierad próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
- 1 próbka na 100 zarobów,
- 1 próbka na 50 m betonu,
- 3 próbki na dobę,
- 6 próbek 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-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej
wykażą wytrzymałośd niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzid badania próbek
wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badao będą pozytywne, to beton należy uznad 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, spełnienie tego warunku w okresie
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie
wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy
pobrad przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo
przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5
próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywad w warunkach laboratoryjnych i badad w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B06250. Nasiąkliwośd zaleca się również badad na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia
mrozoodporności betonu należy pobrad przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
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regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywad w
warunkach laboratoryjnych i badad w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badad
mrozoodpornośd na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może byd zmniejszona do 6, a badanie należy
przeprowadzid w okresie 28 dni. Wymagany stopieo wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania
betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
średnicy 100mm. Próbki przechowywad należy w warunkach laboratoryjnych i badad w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na
Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badao laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badao dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracowad plan kontroli jakości
betonu dostosowany do wymagao technologii produkcji. W planie kontroli powinny byd uwzględnione badania
przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości
zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmowad.
Zestawienie wymaganych badao wg PN-B-06250 :
- badanie składników betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
Tolerancja wykonania
Fundamenty (ławy-stopy)
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno byd większe niż:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno byd większe niż:
± 20 mm przy klasie tolerancji N1,
± 15 mm przy klasie tolerancji N2.
7 OBMIAR ROBÓT.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej
przyjmuje się ilośd konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o
przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.
8 ODBIÓR ROBÓT.
Zgodnośd robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty powinny byd wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacją projektową i ST,
– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbiór koocowy
Odbiór koocowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakooczenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla
Beton :
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
– oczyszczenie podłoża
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– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów,
zabetonowaniem zakotwieo i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
– pielęgnację betonu
– rozbiórką deskowania i rusztowao
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiały.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badao. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badao.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badao. Oznaczanie czasu wiązania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badao. Oznaczanie ilości wody wydzielającej się
samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badao. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badao. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badao. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badao. Oznaczanie zawartości chlorków
rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badao. Oznaczanie zawartości alkaliów w
domieszkach.
PN-B-06250 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06251 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu.
PN-B-06261 Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
Beton zwykły.
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości
betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PNB-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
PN-B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeo obcych.
PN-B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i
nasiąkliwości.
PN-B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy
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lotnych.
PN-C-04554/02Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mval/dm
metodą wersenianową.
PN-C-04566/02Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków
rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym.
PN-C-04566/03Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków
rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.
PN-C-04600/00Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną.
PN-C-04628/02Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeo. Podstawowe nazwy i określenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne
wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.
Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
– 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,
– 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,
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WYKONANIEM NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I
WEWNĘTRZNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PRZY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM OŚROTKA
DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY.
CPV 45 45 00 00-6 Odtworzenie zieleni i innych nawierzchni.
SST D-11.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania w zakresie odtworzenia zieleni i
innych nawierzchni podczas wykonywania robót związanych z „Budową budynku wielofunkcyjnego Ośrodka
Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elementami infrastruktury technicznej
w Elblągu”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Wykonanie odtworzenia zieleni i innych nawierzchni po wykonanych pracach przy budowie wielofunkcyjnego
budynku Ośrodka Doskonalenia technikę Jazdy. Przewiduje się że iż po wykonanych pracach zajdzie
koniecznośd zagospodarowania terenu (w tym podłoże z czarnoziemu) wraz z obsianiem trawą o powierzchni
2
237.50m . Istniejące nawierzchnie biologicznie czynne które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzonych prac
Wykonawca przywraca do stanu pierwotnego na własny koszt.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STa0 „Wymagania
ogólne".
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówieo publicznych),
zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami);
e) protokóły odbiorów częściowych, koocowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badao
kontrolnych.
1.7. Zagospodarowanie terenu
W ramach prowadzonej inwestycji zachodzi koniecznośd częściowego przełożenia istniejącej sieci kanalizacji
deszczowej która zlokalizowana również jest pod nawierzchnią biologicznie czynną. Dopuszcza się wykonanie
przebudowy kanalizacji sanitarnej poprzez wykop wąskoprzestrzenny. Podczas prac ziemnych związanych z
robotami przebudowy przyłącza należy zabezpieczyd pozostawioną zieleo oraz elementy małej architektury. Po
wykonaniu robót teren należy przywrócid do poprzedniego stanu odtwarzając podbudowę chodników i
wykorzystując kostkę z odzysku. Ponadto podczas prac odtworzenia nawierzchni należy przestrzegad
wytycznych zawartych w opracowaniu „Projekt zagospodarowania budowy budynku wielofunkcyjnego ODTJ…”
Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm :
- kostkę układad na zasypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o gr. 5 cm, na warstwie stabilizowanego
Kruszywa kamiennego o ciągłym uziarnieniu /0 0-32 mm/ o grub. 15 cm, na warstwie stabilizowanego piasku
różnoziarnistego gr. 10 cm. Odwodnienie powierzchniowe w kierunku wpustów lub terenów zielonych.
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nawierzchnię na szerokości wykopu. Do zasypywania wykopu przystąpid niezwłocznie po zakooczeniu
robót instalacyjnych, gruntem spełniającym wymagania podłoża drogowego Gl Wykop należy
zasypywacz ręcznie warstwami, a grubośd warstwy uzależniona jest od sposobu zagęszczania Przy
zagęszczaniu ręcznym - 0,1 5m, lekkimi wibratorami 0,20-0,30m Każda z warstw powinna byd
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia równego Is=l,00(w trawniku) przy optymalnej wilgotności
charakterystycznej dla danego gruntu.
W momencie osiągnięcia poziomu 0,40m poniżej spodu konstrukcji należy przerwad zasypywanie i
wybrad grunt z obszaru klina odłamu do głębokości 0,40m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni.
Poszerzony wykop zasypywad warstwami, w taki sposób, aby zagęszczenie obejmowało również kliny
odłamu. Na całej głębokości wykopu należy uzyskad wskaźnik zagęszczenia Is=l,00. W miejscu gdzie
klin odłamu obejmuje krawężnik/obrzeże należy go rozebrad i ułożyd na ławie betonowej C-12/15 z
oporem. W przypadku wystąpienia namułów lub warstw plastycznych – należy dokonad wymiany
gruntu. Ponadto należy zachowad istniejące spadki poprzeczne i podłużne.
Uwagi:
1. Zasypywanie wykopu nie może byd prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż
o
O C oraz przy przemarzniętym gruncie
2. W miejscach przewidywanych kolizji z innymi sieciami oraz w sąsiedztwie drzew wykopy należy
wykonywad ręcznie
3. Podczas prac należy zabezpieczyd studzienki, skrzynki, elementy małej architektury oraz słupy i
wszelkie roboty prowadzid bez ich naruszania
4 . Należy odtworzyd istniejący wzór nawierzchni chodnika
5. Istniejące krzewy na czas prac należy zabezpieczyd, a po zakooczeniu robot nasadzid zgodnie ze
stanem istniejącym
6. Do odbudowy chodnika zastosowad pełnowartościowe materiały z rozbiórki lub nowe o identycznej
charakterystyce
2.WYKONANIE ROBÓT
3.1.Ogólne warunki wykonania Robót
Zakres prac rekultywacyjnych należy objąd minimum 1 roczną gwarancją. Po wykonaniu robót nawierzchnie
należy przywrócid do poprzedniego stanu odtwarzając podbudowę chodników i wykorzystując kostkę z
odzysku.
4.KONTROLA JAKOŚCI
4.1. Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w ST-00 „Wymagania ogólne".
4.2. Badania w czasie robót
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodnośd wykonanych robót i użytych Materiałów z Dokumentacją
Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inżyniera.
W ramach kontroli jakości należy:
- sprawdzid stan wykonanych prac odtworzeniowych.
5. OBMIAR ROBÓT
57.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne".
5.2. Zasady obmiarowania
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) terenu odtwarzanego.
6. ODBIÓR ROBÓT
6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za zgodne z
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
6.2. Odbiór częściowy
Przy odbiorze częściowym powinny byd dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,
dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480,
- stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez wyszczególnienie elementów do odtworzenia oraz
stan określony po wykonaniu robót.
- Dziennik Budowy;
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6.2.1. Zakres
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
· sposobu wykonania robót odtworzeniowych ,
· sposobu wykonania podbudowy odtwarzanej nawierzchni
· materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Długośd odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie
powinna byd mniejsza niż odległośd między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badao powinny byd
ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.
6.3. Odbiór techniczny koocowy
Przy odbiorze koocowym powinny byd dostarczone następujące dokumenty:
· dokumenty jak przy odbiorze częściowym;
· protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
Przy odbiorze koocowym należy sprawdzid:
· zgodnośd wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;
· protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowieo dotyczącą usunięcia usterek;
· aktualnośd Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;
· protokoły badao szczelności przewodu.
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności w ST -00 „Wymagania ogólne".
7.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane ,będzie dokonana według następującego
sposobu:
Wynagrodzenie będzie uwzględniad wszystkie czynności, i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym.
Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, oświetlenie
tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia
kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostad
szczegółowo ustalone w Umowie.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE (dopuszcza się normy równoważne).
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-S-02205 : 1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.
1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [3]
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie określenia
warunków technicznych jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz.
430)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w

- 95 sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U.
Nr 96/93 poz. 437)
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych” COBRTI INSTAL.
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WYKONANIEM NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I
WEWNĘTRZNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PRZY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM OŚROTKA
DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY.
CPV 45 32 00 00-7 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
SST B-12.
1.WSTĘP
1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót w zadaniu pt. . „Budową budynku wielofunkcyjnego Ośrodka Doskonalenia
Techniki Jazdy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elementami infrastruktury technicznej w Elblągu”
I .2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1 .3.Zakres robót objętych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
1 4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, należy rozumied
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
zgodnie ż ustaleniami projektowymi.
Podane ilości są przyjęte w przedmiarze jako wstępne. Należy liczyd się z koniecznością zabezpieczenia
dodatkowych elementów , nie ujętych w przedmiarze. Wszystkie prace związane z nałożeniem izolacji należy
wykonad przed obsypaniem gruntem po uprzednim odbiorze przez Inspektora Nadzoru.
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniający jakośd, jak, kiedy, gdzie i kto, wykonuje i kontroluje poszczególne
operacje robocze — procedura może byd zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych izolacji przeciwwilgociowych przeciwwodnych,
- m2 izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni
1 5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0000. „Wymagania ogólne”.
2.MATERIAŁY
Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w
budownictwie.
3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-0000 — Wymagania ogólne.
Sprzęt używany do wykonywania izolacji przeciwwodnych Wykonawca przystępujący do wykonywania
izolacji przeciwwodnych, powinien wykazad sie możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu
budowlanego.
4.TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-0000 — Wymagania ogólne”. Załadunek,
transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywad sie tak
aby zachowad ich dobry stan techniczny.
Materiały powinny byd składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych.
Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układad na podkładzie z desek lub płyt betonowych
przykrywad szczelnie brezentem lub folia. Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywad zgodnie z
wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczad załadowane wyroby przed wpływami
atmosferycznymi. Materiały powinny byd pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w
normach paostwowych
lub świadectwach .
5.WYKOMANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-0000 — Wymagania ogólne”
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Warunki przystąpienia do robót:
- podłoża pod izolacje przeciwwodne — wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie naroży,
- przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny byd oczyszczone z gruzu i odpadów,
- podłoże pod izolacje powinno byd suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.
- przed nakładaniem powłoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostad oczyszczona przez
piaskowanie. Wymagane jest uzyskanie stopnia czystości SA 2 Z wg PN — ISO 8501-1.
- podkład zawilgocony i przemarznięty nie może byd gruntowany.
5.2.Sposób wykonania izolacji
6.2.1 Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzad w temperaturze powyżej 5 st C
poniżej 35 st C lub z zaleceniami producenta. W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząd
nie wcześniej jak po 21 dniach od ukooczenia betonowania. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28
dniowy.
5.22.Właściwa izolacja
Na stykach podwalina/podłoga uszczelnienie taśma uszczelniająca. Powierzchnie podwalin i podłóg pokryd
dwiema warstwami folii.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakośd robót podano w Specyfikacji ST-0000 reszta jak poniżej.
6.1 Zasady kontroli jakości robót
Częstotliwośd oraz zakres badao izolacji powinny byc zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
Najeży sprawdzid zgodnośd rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym
odbiorze robót zanikających należy stwierdzid ich jakośd w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do
dziennika budowy.
Warunki badao materiałów izolacyjnych innych materiałów powinny byd wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Nadzór.
6.2.Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:
-przygotowanie powierzchni do gruntowania
-zagruntowanie powierzchni
-położenie każdej warstwy izolacji
-ciągłośd warstw
Odbiór każdego etapu powinien byd potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Nadzór na
podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
6.3. BHP i ochrona środowiska
Ściśle przestrzegad instrukcji BHP dostarczonej przez producenta.
7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0000 Wymagania ogólne”. Jednostka obmiarową jest m2 (metr
kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych.
8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0000 Wymagania ogólne”. Odbiór podłoża należy przeprowadzid
bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
Sprawdzeniu podlega
- zgodnośd z dokumentacja techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowanie podłoża,
- prawidłowośd wykonania izolacji,
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem.
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp.,
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena za wykonanie I m2 izolacji obejmuje:
zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji
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-zagruntowanie powierzchni
-wykonanie narożników
-położenie warstw izolacyjnych
-wykonanie badao i testów zgodnie ze Specyfikacja
-uporządkowanie stanowiska po robotach
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CPV 45 32 00 00-6 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe z folii.
SST D-13.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
instalacji wodochronnych posadzek na gruncie dla zadania „Budową budynku wielofunkcyjnego Ośrodka
Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elementami infrastruktury technicznej
w Elblągu”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji
wodochronnych, mających na celu ochronę posadzek przed wilgocią.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5.1. Wymogi formalne.
Roboty izolacyjne powinny byd zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego
typu robót i gwarantującemu właściwą jakośd wykonania. Roboty powinny byd wykonywane zgodnie z
przepisami BHP i p. poż.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomid z całością
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnid z autorami poszczególnych opracowao przed
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą byd dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych
elementów lub rozwiązao projektowych należy uzyskad dodatkową akceptację projektantów.
2. MATERIAŁY.
2.1. Zastosowane materiały.
Zastosowanym materiałem na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych są folie, poliizobutylenowe (oponalne).
3. SPRZĘT.
Roboty można wykonad przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,
zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.
Dowolne zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Opis ogólny.
Podkład pod izolacje powinien byd trwały, nieodkształcalny i przenosid wszystkie działające obciążenia.
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna byd równa (bez wgłębieo, wypukłości, pęknięd), czysta,
odtłuszczona, odpylona. Naroża powierzchni izolowanych powinny byd zaokrąglone promieniem nie mniejszym
niż 3 cm lub sfazowane pod kątem 45º na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. Izolacje
przeznaczone do ochrony przed wilgocią z gruntu powinny składad się z folii izolacyjnych i
przeciwwilgociowych, poliizobutylenowe (oponalne). Izolacja przeciwwilgociowa przeznaczona do ochrony
warstw ocieplających (podpodłogowych) przed wilgocią gruntową. Szerokośd zakładów powinna wynosid min.
10 cm. Poszczególne pasy izolacji powinny byd przyklejane za pomocą kleju na bazie izobutylenu (klej typu C).
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wszystkich warstw podłogi. Folię układa się w dwóch warstwach.
Nie dopuszcza się używania w izolacjach wodochronnych papy izolacyjnej. Wymagana jakośd materiałów
izolacyjnych powinna byd potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli
jakości umieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem
6. KONTROLA JAKOŚCI.
Papę użytą do wykonania instalacji wodochronnych należy sprawdzid pod względem:
- giętkości (niedopuszczalne powstawanie na zewnętrznej stronie rys i pęknięd),
- odporności na działanie temperatury od –30 do +60ºC,
- wytrzymałośd na rozrywanie około 2,0 MPa i wydłużenie foli bez wypełniaczy >100%-900%.
Wymagania dotyczące wykonanych izolacji wodochronnych:
– izolacja musi ściśle przylegad do izolowanego podkładu,
– izolacja nie może pękad, a jej powierzchnia musi byd gładka bez lokalnych wgłębieo lub wybrzuszeo,
– nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych odrębnego rodzaju pod względem materiałowym,
– izolacje wodochronne powinny byd wykonane w warunkach umożliwiających
prawidłową realizację:
- po ukooczeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne,
- w temperaturze otoczenia nie niższej niż: 15ºC dla izolacji z folii i tworzyw sztucznych
– podczas robót izolacyjnych należy chronid układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór materiałów.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakośd nie mogą
byd dopuszczone do stosowania.
Odbiór powinien obejmowad:
– sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z wystawionymi atestami producenta; w przypadku
zastrzeżeo co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, materiał
powinien byd zbadany zgodnie z normą paostwową lub świadectwem ITB;
– nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie
odpowiadają wymogom przedmiotowych norm lub nie posiadają świadectw ITB;
– nie należy stosowad materiałów przeterminowanych.
8.2. Odbiór międzyfazowy.
Odbiór powinien byd dokonany w następujących fazach robót:
– po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych,
– po przygotowaniu podkładu pod izolację,
– po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych.
Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmowad:
– sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,
– rejestrację usterek, w szczególności prawidłowości osadzenia wpustów.
Odbiór po wykonaniu warstwy izolacyjnej:
– sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez
izolację oraz wszelkich miejsc wrażliwych na przecieki.
8.3. Odbiór koocowy.
Z odbioru koocowego wykonanej izolacji należy sporządzid protokół, w którym powinna byd zawarta ocena
jakościowa wykonanego zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono
usterki lub wadliwośd wykonania robót, powinno to byd zaznaczone w protokole wraz z określeniem trybu
postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór koocowy może w takim przypadku byd dokonany dopiero po
usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawa płatności wg uzgodnieo kontraktu na roboty budowlane.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
- Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.”
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CPV 45 32 10 00-3 Roboty termoizolacyjne posadzek.
SST D-14.
1.WSTĘP.
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem podłoży i posadzek, które zostaną wykonane w ramach zadania
pod nazwą: „Budową budynku wielofunkcyjnego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz elementami infrastruktury technicznej w Elblągu”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem podłoży i posadzek zgodnie
z dokumentacją projektową:
• Warstwa wyrównawcza pod posadzki
• Izolacja folią
• Izolacja styropianem
• Izolacja folią
• pozasadza zasadnicza przemysłowa
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
określeniami w OST- 00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich
wykonania, zgodnośd dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.Materiały
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniad warunki określone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadad warunkom technicznym
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosowad materiały
zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw można stosowad każdą wodę zdatną do picia, rzeki lub jeziora
2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniad wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, w szczególności: -mied frakcje
różnych wymiarów i nie zawierad domieszek ceramicznych.
2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. Roboty można
wykonad przy użyciu dowolnego rodzaju sprzętu.
4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonania robót, Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST- 00.00
Ogólna specyfikacja techniczna. Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej.
5.2.Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
-Podłoże na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno byd wolne od kurzu i
zanieczyszczeo oraz nasycone wodą.
-Wytrzymałośd podkładu cementowego badana wdg PN-85/B-04500 nie powinna byd mniejsza niż
na ściskanie-12Mpa,na zginanie–3Mpa.
-Podkład cementowy powinien byd oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem
folii.
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- Styropian ułożyd i przykryd folią poliuretanową.
-W podkładzie powinny byd wykonane szczeliny dylatacyjne.
-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie
powinna byd niższa 5 C.
-Zaprawę cementową należy przygotowywad mechanicznie.
-Podkład powinien mied powierzchnię równą lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem. Odchylenie
powierzchni podkładu od płaszczyzny nie powinny przekraczad 2mm/m. i 5mm na całej długości i szerokości
pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien byd utrzymywany w stanie wilgotnym.
6.Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST.00.00.Ogólna Specyfikacja techniczna.
6.2.Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadad wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiadad świadectwa jakości producenta i uzyskad akceptację Inspektora Nadzoru.
6.3.Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlega wykonanie:
- prawidłowośd wykonania podkładu, izolacji, posadzki, dylatacji.
- klasa materiałów
7.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:
-warstwy wyrównawcze-m2
-izolacja folią -m2
-izolacja styropianem - m2
8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. Odbioru robót należy
dokonad z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
Odbiór powinien obejmowad:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego-ocena wzrokowa
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki-ocena wzrokowa
-sprawdzenie grubości posadzki cementowej
-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych
-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych-ocena wzrokowa
9.Podstawa płatności
9.1.Ogólne zasady płatności podano w ST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonad zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej.
Płaci się za ustaloną ilośd powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
• prace pomiarowe i pomocnicze
• zakup materiałów
• transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów
• wykonanie warstw wyrównawczych
• wykonanie izolacji
• ułożenie posadzki typu market rulonowej
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót
10.Przepisy związane
10.1.Normy :
PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe.
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CPV 45 44 21 00-8 Roboty malarskie
SST D-15.
1. Wykonywanie robót malarskich.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna byd niższa niż +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia należy ogrzewad. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny byd ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakooczeniu malowania można dopuścid do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni
nie może spaśd poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych i urządzeo ogrzewczych.
Gruntowanie i trzykrotne malowanie ścian i sufitów można wykonad po:
- całkowitym ukooczeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeo sanitarnych),
- całkowitym ukooczeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
2. Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny byd, naprawione przez wypełnienie ubytków
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny byd oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów,
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbid, a rysy poszerzyd i ponownie wypełnid zaprawą
cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny byd oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. Gładzie :Gładź zacierana jest
packą na gładko. Na przejściach przewodów instalacyjnych przez tynk montowane są rozety maskujące.
Stanowisko robocze po wykonaniu robót należy oczyścid z resztek zaprawy i wywieśd gruz. Rozebrad i oczyścid
rusztowania. Zlikwidowad zabezpieczenia.
3. Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania powłok malarskich powinny odpowiadad wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w
budownictwie.
- Farby lateksowe odporne na mycie (klasa 1 lub 2 wg PN-EN 13300:2002),
- Kolory: jasne (do uzgodnienia z inwestorem),
- Połysk: mat lub satyna
4. Wykonywania powłok malarskich
Powłoki z farb lateksowch powinny byd odporne na zmywanie i szorowanie, przy stosowaniu środków myjących
i dezynfekujących. Powłoki powinny dawad aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna
byd jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeo, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb
i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mied barwę jednolitą zgodnie ze wzorcem, bez smug, zacieków,
uszkodzeo, zmarszczeo, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na
poszczególne warstwy stosowad farby w różnych odcieniach. Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyd
1-2 dni.
5. Kontrola jakości robót
5.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowad:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
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wsiąkliwości należy wykonad przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpid nie wcześniej niż po 3s.
5.2. Roboty malarskie
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzid po zakooczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowad:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności
i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami paostwowymi. Jeśli badania dadzą wynik
pozytywny, to roboty malarskie należy uznad za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badao dało wynik
ujemny, należy usunąd wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonad powtórnie.
6. Obmiar robót
2
Jednostką obmiarową robót jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża,
przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz uporządkowaniem miejsca pracy.
Ilośd robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.
7. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
7.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadad wymaganiom zawartym w normach
paostwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne
uszkodzenia powinno byd naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno byd przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.4.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed
gruntowaniem oczyścid.
7.2. Odbiór robót malarskich
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków,
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki
od podłoża.
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny byd każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8. Podstawa płatności
Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.
- wykonanie ww. czynności,
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeostwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska,
- uporządkowanie placu budowy.
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PN-75/C-04630 - woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieoczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/C-81502 - szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badao
PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.
PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.
BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowao wewnętrznych
PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
[PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-70/H-97050 - ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania.
BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i pałąkiem.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

KOD CPV 45453000-7 – Roboty malarskie farbą ftalową powierzchni metalowych pełnych
1. Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania powłok malarskich powinny odpowiadad wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w
budownictwie.
- Szpachlówka olejno-żywiczna
- Papier ścierny
- Farba ftalowa do gruntowania
- Emalia ftalowa
- Rozcieoczalnik do wyrobów ftalowych
2. Wykonanie robót.
2.1. Powłoki malarskie z farby ftalowej.
0
Powłoki malarskie należy wykonywad w temperaturze powyżej 5 C. Należy ze szczególną starannością
przygotowad podłoże tj. Usunąd resztki odparzonej starej farby, zagruntowad powierzchnię, wyszpachlowad 1x
z wygładzeniem papierem ściernym. Pomalowad 1x farbą ftalową do gruntowania. Pomalowad 1x emalią
ftalową po wyschnięciu warstwy podkładowej.
3. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej - częśd ogólna. Kontrola jakości robót
polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
4. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:1 szt. Ilośd robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.
5. Odbiór robót
Odbiór powłok malarskich powinien obejmowad:
- sprawdzenie przygotowania podłoża
- krotności i jakości szpachlowania
- krotności i jakości powłok malarskich
6. Podstawa płatności:
6.1. Powłoki malarskie
Płaci się za ustaloną ilośd m2 powłok malarskich
- przygotowanie podłoża
- szpachlowanie 1x
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- uporządkowanie stanowiska
7. Przepisy związane
PN-69/B – 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
BN-67/61118-28 Rozcieoczalniki do wyrobów ftalowych
BN-71/6115-38 Emalia ftalowa ogólnego stosowania
BN-79/61113-25 Farba ftalowa do gruntowania
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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WYKONANIEM NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I
WEWNĘTRZNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PRZY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM OŚROTKA
DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY.
CPV 45 26 25 21-9, CPV 45 45 00 00-6, CPV 45 43 22 10-9 Tynki i okładziny.
SST D-16.
I. WSTĘP I ZAŁOŻENIA.
1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
tynkarskich i powłok – gładzi gipsowych w zadaniu pt. . „Budową budynku wielofunkcyjnego Ośrodka
Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elementami infrastruktury technicznej
w Elblągu”
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Przedmiar robót obejmuję następujące prace:
- Przedmiar robót przewiduje do wykonania wewnątrz budynku na istniejących tynkach cementowo –
wapiennych gładzi z masy szpachlowej wewnętrznej.
- Wykonanie obudowy pionów płytami systemu typu G-K na profilach stalowych np. wg aprobaty technicznej
ITB AT-15-4638/200) – jeżeli zajdzie taka koniecznośd.
- Przygotowanie podłoża (dostępnego po stronie wewnętrznej) żelbetowych podwalin wraz z wyrównaniem
krzywizn i uzupełnieniem ubytków.
- Wykonanie tynków cementowo wapiennych kat III na wewnętrznych powierzchniach podwalin.
- Wykonanie powłok szpachlarskich na dostępnych powierzchniach podwalin.
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH /GŁADZI/.
Warunki ogólne.
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych ,izolacyjnych i okładzinowych powinny byd
zakooczone wszystkie roboty związane z montażem konstrukcji budynku, wykonaniem poszycia ścian i dachu z
płyt warstwowych, wprowadzeniem do budynku zasilania elektroenergetycznego, wykonaniem posadzek,
montażem ślusarki, drzwi zewnętrznych i bram.
c) Tynki należy wykonywad w temperaturze nie niższej niż +5o C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek temperatury poniżej 0o C. Należy również unikad wystawiana tynków na długotrwałe działanie promieni
słonecznych w okresach letnich.
Przygotowanie podłoża.
a) Istniejące z betonu należy sprawdzid pod kątem ich przyczepności do podłoża przez dokładne oględziny i
sprawdzenia płaszczyzn za pomocą łaty i poziomnicy.
b) Nałożyd warstwę tynków przygotowując podłoże pod gładzie
c) Podłoże pod gładzie gipsowe należy oczyścid z kurzu, usunąd plamy powstałe w trakcie prowadzenia prac
montażowych i zabezpieczania stalowej konstrukcji oraz innych substancji tłustych.
d) Wypełnid bruzdy, ubytki, odkute tynki, rysy – masą szpachlową.
e) Przed przystąpieniem do nakładania masy szpachlowej całośd podłoża należy zagruntowad.
Materiały do wykonywania tynków.
Masa szpachlowa wewnętrzna biała, przeznaczona do prac remontowych, wykooczeniowych i dekoracyjnych w
budownictwie, szczególnie zalecana do wykonywania tynków na gładko, służąca do napraw uszkodzonych
tynków cementowo – wapiennych wewnątrz budynków, służąca jako wypełniacz bruzd i ubytków. Omawiana
gładź musi spełniad wszystkie wymagania norm przedmiotowych lub posiadad dopuszczenie do stosowania na
podstawie świadectwa ITB.
Odbiór tynków:
a) Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót należy odebrad podłoże, które powinno byd przygotowane
zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami.
b) Masa szpachlowa wykonana z gotowego produktu odpowiadającego wymogom norm przedmiotowych lub
dopuszczona do stosowania świadectwem ITB.
c) Do odbioru zakooczonych robót tynkarskich wykonawca zobowiązany jest przedstawid wszystkie dokumenty
wymagane Prawem Budowlanym potwierdzające zastosowanie odpowiednich materiałów, posiadających
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(między innymi ze sprawdzenia przygotowania podłoża).
d) Przy odbiorze tynków – gładzi należy sprawdzid:
- wykonanie tynków za pomocą oględzin zewnętrznych (barwa, faktura)
- gładkośd powierzchni oraz brak pylenia przy potarciu tynku ręką
- sprawdzenie grubości tynku na 5 próbkach 2x2 cm (podłoże odsłonięte, ale nie naruszone)
- przyczepnośd do podłoża przez jego opukiwanie lekkim młotkiem drewnianym
- przyczepnośd między warstwową oraz odpornośd tynku na uszkodzenia mechaniczne (przy pomocy młotka
Bernonniego metodą kwadracikowania)
- jakośd wykooczenia tynków na narożach, stykach przy szczelinach dylatacyjnych – wzrokowo oraz przez
pomiar powierzchni krawędzi zgodnie z PN-70/B- 10100.
Normy:
- PN –70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- BN-72/8841-18 roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich
zgodności z normami przedmiotowymi i świadectwami ITB.

