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OPIS INWESTYCJI
I.1.Wstęp
Nazwa inwestycji: Rozbudowa Kąpieliska Nowym Siole
Adres działki: 37-600 Lubaczów, ul. Kościuszki 161
Inwestor : Powiat Lubaczowski, 37-600 Lubaczów, ul. Jasna 1
Adres: 37-600 Lubaczów, ul. Kościuszki 161
I.2. Parametry inwestycji
Dane liczbowe ogólne o obiekcie:
I.2.1. BUDYNEK GASTRONOMICZNY
Powierzchnia zabudowy  budynkiem  = 160,50 m2

Powierzchnia użytkowa  = 132,30 m2

Kubatura  budynku = 830,72 m3

Ilość kondygnacji 1
1.2.2. ROZBUDOWA BUDYNKU SANITARIATÓW Z SALĄ EKSPOZYCYJNĄ
Powierzchnia zabudowy rozbudowaną częścią budynku  = 98,32 m2

Powierzchnia użytkowa rozbudowanej części budynku = 81,57 m2

Kubatura rozbudowanej części budynku = 429,55 m3

Powierzchnia zabudowy  budynkiem po rozbudowie = 230,79 m2

Łącznie powierzchnia użytkowa w budynku po rozbudowie = 195,11 m2

Kubatura  budynku po rozbudowie = 995,05 m3

Ilość kondygnacji 1
I. 3. Opis inwestycji.
BUDYNEK GASTRONOMICZNY
Budynek gastronomiczny parterowy, konstrukcji murowanej z pustka piano betonowego. Strop
gęstrożebrowy Teriva 4,0/1. Dach konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówką. Zaprojektowano
przedłużenie dachu budynku od stropy południowej w celu przykrycia powierzchni niezabudowanej
ścianami przewidzianej na konsumpcję na zewnątrz budynku.
W budynku gastronomicznym zaprojektowano rożen oraz grill dla potrzeb urządzenia laboratorium
kuchni historycznej dziedzictwa kulturowego.
W budynku projektuje się część kuchenną. Kuchnia pracować będzie w systemie cateringu. Wszystkie
posiłki przywożone będą z kuchni zewnętrznej. W projektowanej kuchni posiłki poddawane będą
obróbce termicznej i wydawane do konsumpcji. W kuchni projektuje się zmywalnię naczyń stołowych
wyposażona w zmywarkę – typu restauracyjnego. W sali konsumpcyjnej i w części kuchennej
schłodzenie powietrza wewnętrznego za pomocą klimatyzatorów.
Budynek gastronomiczny funkcjonował będzie wyłącznie poza sezonem grzewczym.
Dla potrzeb przygotowania ciepłej wody w budynku zaprojektowano instalację solarną
z kotłem elektrycznym na okresy bezsłoneczne.
Budynek podłączony do instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej (kuchnia przez istniejący
separator tłuszczów), elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych.
Budynek posiadać będzie instalację odgromową.
Dane konstrukcyjno- materiałowe
Fundamenty
- ławy fundamentowe 0,40x0,30 m z betonu C16/20, stali A-III i A-0
- stopy fundamentowe 0,6x0,6m z betonu C16/20 i stali III.
Ściany fundamentowe
z bloczków betonowych grubości 24 cm.
Izolacja pionowa ścian fundamentowych zewnętrznych i wewnętrznych
Na ściany fundamentowe wewnętrzne i zewnętrzne projektowane nałożyć masę uszczelniającą. Na
ścianach zewnętrznych przykleić styropian ekstrudowany grubości 5 cm.
Izolacja pozioma na projektowanych ścianach z folii PVC grubości 1 mm.
Ściany konstrukcyjne i działowe
Ściany konstrukcyjne projektowane z pustaka pianobetonowego odmiany 600 szer. 24 cm. Ściany
działowe z pustaka pianobetonowego odmiany 600 szer. 12 cm.
Słupy S1 z 2 belek prefabrykowanych z betonu komórkowego 115x124 mm
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Nadproża  z 2 belek prefabrykowanych z betonu komórkowego 115x124 mm
Dach
Więźba dachowa
• krokwie drewniane 7x14 w rozstawie  90 cm osiowo,
• kleszcze 3,8x16
• murłaty 12x12
• łaty 3,8x5 cm.
• kontrłaty 3,8x5 cm
• folia paroprzepuszczalną
Konstrukcję dachu zabezpieczyć środkiem ognioodpornym do niepalności.
Tak przygotowaną więźbę dachową należy pokryć blachodachówką.
Odwodnienie dachu i obróbki blacharskie -rynny Ø 150 mm i rury spustowe Ø100 z blachy powlekanej
Tynki  cem. -wap. Kat. III.
Podłogi
Podłoga na gruncie:
- gres,
- jastrych cementowy CT C35 F5(zbrojony siatka zgrzewalną z prętów Ø 4mm)  gr. 5cm,
- styropian EPS100 gr. 10 cm,
- folia budowlana,
- podkład betonowy C8/10 gr. 10 cm,
- piasek gr. 20 cm,
Strop nad parterem
- jastrych cementowy CT C35 F5  gr. 5cm,
- styropian EPS 100 gr. 30 cm
- folia paroizolacyjna
- strop Teriva 4,0/1
- tynk cem. - wap.
Obudowy instalacji wykonać z płyt g-k  na ruszcie metalowym,
Wentylacja kominy wentylacyjne prefabrykowane na zaprawie cementowo – wapiennej otynkowane.
W przestrzeni dachu obudowane styropianem gr. 5 cm. Powyżej połaci dachu obudowane
styropianem gr. 5 i wykończone tynkiem akrylowym. Wyloty kominów wentylacyjnych zabudować
kratkami osłonowymi 135x195mm.
Okładziny ścian w pomieszczeniach sanitarnych, bar, zmywalnia i katering- kuchnia płytki ceramiczne
na wysokość min. 2 m. W pomieszczeniu socjalnym wykonać fartuch z płytek ceramicznych.
Malowanie ścian i sufitów: Ściany wewnętrzne pomalować farbą silikatową.  We wszystkich
pomieszczeniach,  gdzie zaprojektowano wyłożenie posadzek gresem wykonać cokół o wysokości
15,0 cm.
Elewacja
Ściany zewnętrzne budynku obłożyć styropianem grubości 15 cm Na styropian przykleić deskę
elewacyjną drewnopodobną styropianową w kolorze CIEMNYM o wym.120cmx16,60cmx1,20cm.
Montaż paneli drewnopodobnych zgodnie z instrukcją producenta.
Stolarka okienna PCV  z podziałem i wymiarach jak w części graficznej.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa z profilu zewnętrznego i wymiarach jak w części graficznej.
Schody strychowe o wymiarach 14x84x128cm, segmentowe ze składaną drabinką.
Grill o wymiarach 0,8x1,80 m w wykonaniu warsztatowym z okapem o wymiarach 0,9x1,5 m.
Nad grillem zamontować opak z blachy nierdzewnej  z rynienką na tłuszcz z filtrem i turbiną
Rożen do pieczenia prosiaka
Rożen 0,5x1,22m z okapem 0,8x1,5m
- szerokość misy: 50 cm
- długość misy i pręta: 122 cm
- Wysokość od górnej krawędzi rusztu do pręta rożna : 34 cm
- Dzięki zastosowaniu dodatkowego rusztu nad paleniskiem możemy nie tylko przygotowywać
potrawy na rożnie obrotowym, ale także grillować na bardzo dużej powierzchni.
- Główna powierzchnia robocza: 5806 cm2.
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- Bardzo wytrzymałe kółka z możliwością blokowania
- Cylindryczne nóżki z nierdzewnej stali
- Elementy ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm
- Rożen z nierdzewnej stali, w którym można sterować wysokością
- Pręt rożna o przekroju 20 mm x 20 mm
- Silnik rożna z obudową nierdzewnej stali, 230 V/60 Hz
- Przewód zasilający o długości 1,5 mm
- Ruszt z prętami ze stali nierdzewnej Ø 6 mm
- Emaliowany korpus (zbiornik) na węgiel drzewny znajduje się pod rusztem i jest dodatkowym
zabezpieczeniem przed przepaleniem ścianek i spodu stalowej wanny rożna.
Nad rożnem zamontować okap z blachy nierdzewnej o wymiarach 1,0m x1,6 m z rynienką na tłuszcz z
filtrem i turbiną.
Nad kuchenką elektryczną indukcyjną zamontować okap z filtrem i wentylatorem
3.1 Opis stanu istniejącego
a) BUDYNEK SANITARIATÓW
Budynek murowany wolnostojący, 1-kondygnacyjny. Ściany  murowane w technologii tradycyjnej.
Budynek częściowo ocieplony a częściowo otynkowany tynkiem cem.-wap. W pomieszczeniach WC
ściany wyłożone płytkami ceramicznymi. Podłogi we wszystkich  pomieszczeniach wyłożone płytkami
gresowymi . Stolarka okienna  PCV. Drzwi zewnętrzne w postaci podnoszonych rolet aluminiowych.
Drzwi wewnętrzne płycinowe. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej pokryta blachodachówką
w kolorze zielonym. Brak stropu w budynku.
Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjna i  elektryczną.
Instalacja elektryczna w budynku trójfazowa prowadzona podtynkowo. Oprawy oświetleniowe
świetlówkowe i żarowe. Wyłączniki pojedyncze i podwójne. Gniazda wtykowe pojedyncze i podwójne.
Wentylacja pomieszczeń budynku realizowana jest za pomocą metalowych przewodów
wyprowadzonych ponad dach i zakończonych nasadami kominowymi.
I.3.2 OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH I MODERNIZACYJNYCH
BUDYNEK SANITARIATÓW
Projektuje się rozbudowę istniejącego budynku od strony wschodniej. W istniejącej części budynku
pomieszczenie magazynowe (001) projektuje się przeznaczyć na salę ekspozycyjną, pomieszczenie
magazynowe (003) na WC niepełnosprawnych.
W projektowanej do rozbudowy części budynku, projektuje się natryski z podziałem na męskie i
damskie, pomieszczenie do podgrzewania posiłków, pomieszczenie gospodarczo – techniczne,
pomieszczenie  administracyjne, pomieszczenie da podgrzewania posiłków, pomieszczenia do prania
(pralnie). Przy ścianie budynku od strony wschodniej projektuje się zlewozmywaki.
Budynek funkcjonował będzie wyłącznie poza sezonem grzewczym.
Dla potrzeb przygotowania ciepłej wody w budynku zaprojektowano instalację solarną
z kotłem elektrycznym na okresy bezsłoneczne.
Budynek podłączony do instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, elektrycznej
oświetleniowej i gniazd wtyczkowych.
Budynek posiadać będzie instalację odgromową.
Zakres robót rozbiórkowych
- rozbiórka części dachu,
- wykucie otworów na drzwi,
- rozebranie płytki odbojowej,
Wykonanie robót budowlano – montażowych
- roboty fundamentowe  wg części graficznej
- wykonanie izolacji pionowych i poziomych,
- wymurowanie ścian konstrukcyjnych i działowych,
- wykonanie konstrukcji dachu, pokrycia, rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich,
- montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie tynków,
- wykonanie podłóg,
- wykonanie ocieplenia budynku,



5

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ROZBUDOWY
 Fundamenty
- ławy fundamentowe 0,40x0,30 m z betonu C20/25, stali A-III i A-0
- stopy fundamentowe 0,7x0,7m z betonu C20/25 i stali III.
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych grubości 24 cm na zaprawie cementowej.
Słupy
- słupy 24x24 żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone 4 prętami Ø12 i strzemionami
- słupy 38x38 murowane z cegły na zaprawie cem. -wap.
Izolacja pionowa ścian fundamentowych zewnętrznych i wewnętrznych
Na ściany fundamentowe wewnętrzne i zewnętrzne projektowane nałożyć masę uszczelniającą. Na
ścianach zewnętrznych przykleić styropian ekstrudowany grubości 5 cm.
Izolacja pozioma na projektowanych ścianach z folii PVC grubości 1 mm.
Ściany konstrukcyjne i działowe
Ściany konstrukcyjne projektowane z pustaka pianobetonowego odmiany 600 szer. 24 cm. Ściany
działowe z pustaka pianobetonowego odmiany 600 szer. 12 cm.
Nadproża  - monolityczne żelbetowe C20/25 zbrojone 2 prętami  Ø12 górą i 3 dołem Strzemiona
z prętów  Ø6 co 15.
Belki żelbetowe C20/25 o wymiarach 24x30 zbrojone wg części graficznej prętami  ze stali A-III  i
strzemionami Ø6 ze stali A-0.
Dach - Więźba dachowa
• krokwie drewniane 7x14 w rozstawie  100 cm osiowo,
• krokwie koszowe 7x14
• murłaty 12x12
• belki 7x14
• łaty 3,8x5 cm.

• kontłaty 3,8x5 cm
• folia paroprzepuszczalną
Konstrukcję dachu zabezpieczyć środkiem ognioodpornym do nie palności.
Tak przygotowaną więźbę dachową należy pokryć blachodachówką.
Odwodnienie dachu i obróbki blacharskie rynny Ø 150 mm i rury spustowe Ø100 z blachy powlekanej
Tynki cem. -wap. Kat. IV.
Podłogi
Podłoga na gruncie:
- gres,
- jastrych cementowy CT C35 F5(zbrojony siatka zgrzewalną z prętów Ø 4mm)  gr. 5cm,
- styropian EPS100 gr. 10 cm,
- folia budowlana,
- podkład betonowy C8/10 gr. 10 cm,
- piasek gr. 20 cm,
Strop na parterem
- wełna mineralna 30 cm między belkami 7x14
- folia paroizolacyjna
- panele PVC na stelażu metalowym
Obudowy . Obudowę instalacji wykonać z płyt g-k  na ruszcie metalowym,
Wentylacja
Wentylacja pomieszczeń budynku realizowana jest za pomocą metalowych przewodów
z blachy nierdzewnej wyprowadzonych ponad dach i zakończonych nasadami kominowymi.
Okładziny ścian
W pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniu do podgrzewania posiłków i pralni płytki ceramiczne
do wysokości min. 2 m. Ścianę budynku od strony wschodniej przy zlewozmywakach wyłożyć płytą
aglomarmurową  jak w części graficznej.
Malowanie ścian i sufitów:
Ściany wewnętrzne pomalować farbą silikatową.  We wszystkich pomieszczeniach, gdzie
zaprojektowano wyłożenie posadzek gresem wykonać cokół o wysokości 12,0 cm.
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Elewacja
Obłożenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 10 cm metodą lekko mokrą
jak w części graficznej opracowania. Tynk akrylowy. Istniejący budynek pomalować farbą akrylową w
kolorze piaskowym. Na elewacji przykleić pasy z deski styropianowej elewacyjnej 1200x166x12 mm
drewnopodobnej w kolorze ciemny. Montaż pasów elewacyjnych drewnopodobnych z wg instrukcji
producenta.
Stolarka okienna
PCV  z podziałem i wymiarach jak w części graficznej.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna
aluminiowa z profilu zewnętrznego.
Zlewozmywaki
Zlewozmywaki kamienne wpuszczane w płytę aglomarmurową gr. 4 cm montowane na ściankach
murowanych z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej.
Płytka odbojowa
Płytka odbojowa wokół budynków z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 5cm i  podbudowie z kruszywa gr. 20cm. Szerokość płytki 50 cm. Obrzeże betonowe  o
wymiarach 100x30x8 cm.

UWAGA

Fundamenty należy posadowić na warstwie gruntu nośnego. Ewentualne różnice pomiędzy podeszwą
fundamentu a warstwą gruntu nośnego wypełnić chudym betonem klasy B-7,5.

W przypadku natrafienia, podczas prowadzenia prac ziemnych na zabytki archeologiczne
Wykonawca,/ Kierownik budowy ma obowiązek przerwać prace i powiadomić niezwłocznie
Inwestora.

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI:
Instalacje sanitarne wewnętrzne:
− instalacja w.z., c.w.u. i cyrk.
− instalcja odbioru nadmiaru ciepła
- instalacja kanalizacji sanitarnej
− instalacja solarna
− instalacja klimatyzacji w budynku gastronomicznym
− instalacja elektryczna
Instalacje sanitarne przebiegające w gruncie:
- przyłącza kanalizacji sanitarnej
- przyłącza wodociągowe
- przyłącza energetyczne kablowe

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
– ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

B - 00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska
w Nowym Siole”
Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącą
część dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych w
niniejszej specyfikacji.
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1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe określenia
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności
technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych.
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu – także dziennik montażu.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.
Kierownik Projektu /Menadżer Projektu/ – Przedstawiciel Inwestora Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać
do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do
Polskich
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami
razem, właściwym dla danego zagadnienia.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru
robót budowlano – montażowych.
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji.
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej
wyceny przedmiotu zamówienia.
Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia
i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania robót i dostaw.
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy,
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagają ich usunięcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do
przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robót.
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i
jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu poniesie wykonawca.
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie
określonym w umowie.
Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowej.
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część
umowy.
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji.
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej
wyceny przedmiotu zamówienia.
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną
oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi,
spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia
i odbioru robót.
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał
urządzenia zabezpieczające ( takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnały
itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków
bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne
urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Menadżera Projektu. Bieżąca
kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i
lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach
i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie.
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiającego.
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiającego.
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników
znajdujących się obrębie prowadzonych robót.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką
odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”.
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie
warstwy
5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się,
że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
1.5.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.
1.5.7.2. Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z
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dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją
umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:
– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
– projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót
Podczas remontu należy uwzględnić występujące uwarunkowania:
-wykonanie części planowanych robót jest możliwe przy obiekcie częściowo funkcjonującym, jednak
ze względu na utrudnienia i zagrożenia właściwe będzie przeprowadzenie remontu po uprzednim
wyprowadzeniu pracowników sądu z budynków, zabezpieczenie sprzętów i dokumentów.
-Harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem.
-roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich
niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi;
a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu
b/ środki ochrony osobistej
c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu
W zestawieniu powyżej, uwzględniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dało się przewidzieć
na podstawie wykonanych badań, koncepcji przebudowy, rozpoznanych uwarunkowań i zamierzeń
inwestora.
Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, należy liczyć się z koniecznością wykonania innych
wzmocnień i napraw, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas prowadzenia robót.
1.5.7.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające
z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w
dziedzinie
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie
robót w terminie określonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie
z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robót.
1.5.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest
zobowiązany opracować
i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝżeby personel nie pracował w warunkach,
które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
1.5.7.5. Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia
jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
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- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
zarządzającemu realizacją umowy;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów.
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie
transportu i przechowywania na budowie
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzanie mieszanek
i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
1.5.8. Dokumenty budowy
1.5.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający
wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją
umowy.
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawcę,
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia
zarządzającego realizacją umowy
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub
wykonania robót zamiennych;
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe
ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo
zostały przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.
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Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
1.5.8.2. Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę
i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.
1.5.8.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 i 1.5.8.2, dokumenty budowy
zawierają też:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Pozwolenie na budowę ;
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
f) Protokoły odbioru robót,
g) Opinie ekspertów i konsultantów,
h) Korespondencja dotycząca budowy.
1.5.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
1.5.9.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
- Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą
przedsięwzięcia i zaadresowane.
- Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie
harmonogramów,
- rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez
wykonawcę
- nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą
wyłącznie przez wykonawcę.
1.5.9.2. Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków
roboczych.
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub
braki w nich zawarte.
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z
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ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów
określonych w umowie.
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas
tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich
wzajemnych powiązań.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego
i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno
towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:
1) Nazwa inwestycji:
2) Nr umowy:
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
4) Tytuł dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał
lub element
8) Data przekazania
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.
1.5.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.
1.5.9.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu
realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w
celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.
1.5.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające
stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez
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wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego
realizacją umowy o stwierdzonych brakach.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
2. Spis treści
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Właściwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Środki ostrożności
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe
z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz
z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości
urządzeń
17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić,
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania
18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego
przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i
alarmowych
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i
oświetleniowych.
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i
elementów dodatkowych.
2. Materiały i urządzenia
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy,  żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania
tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość
i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń
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Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji
technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji
w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy,
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie
i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc,
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
2.3 Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż
te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy,
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną
użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.
2.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne,
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
3. Sprzęt



17

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości
i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie
usuwał na bieżąco, na własny koszt
4. Transport
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy,
w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu
nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
5. Wykonanie robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano – montażowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie
z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączają
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek
i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać
od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest
zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda
partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca przedstawia
Menażerowi Projektu.
6.4. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:
a/ dziennik budowy
b/ książkę obmiaru robót
c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów,
recepty robocze, wyniki badań kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy
- dokumentację projektową
- protokół przekazania placu budowy
- protokóły z narad i ustaleń
- protokóły odbiorów częściowych robót
Dokumenty powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde żądanie.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
6.5. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników
badań.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład
umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji
zarządzającego realizacją umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie)
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
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Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy
- odbiór końcowy
- odbiór ostateczny
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte.
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.
Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na
podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru.
8.3. Odbiór częściowy robót
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.
W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego
robót stanowi podstawę do wystawienia faktury.
8.4. Odbiór końcowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości
i wartości.
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego:
A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiającego.
B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia
potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz
kompletności dokumentów do odbioru końcowego.
C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Menadżera
Projektu i Wykonawcy
D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową,
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadżera Projektu
E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się równieŜ z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane
przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt
budowy
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2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót
- dziennik budowy i książkę obmiaru
- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Menadżera Projektu, Zamawiającego i jednostkę
współfinansującą zamówienie (UE)
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
8.5. Odbiór ostateczny robót
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem
zasad odbioru końcowego.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę .
Cena powinna obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy
i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT .
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość Ŝżądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót
objętych tą pozycją kosztorysową.
UWAGA:
Pełniącym nadzór inwestorski jest Menadżer Projektu, który dysponuje branżowymi inspektorami
nadzoru.
Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor
Nadzoru, Nadzór lub Zarządzający projektem należy rozumieć je jako Menadżer Projektu.
10. Przepisy związane
Obowiązujące normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako
obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać
wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm.
Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób
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związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i
wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi
zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno –
użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia
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).
Normy PN:
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości,
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe,
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia zmienne i technologiczne,
montażowe
PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami,
PN-82/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem
PN-82/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem
PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie,
PN-88/B–02014 Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-88/B-06250 Beton zwykły,
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, Obliczenia statyczne
i projektowanie,
PN-B-03002:1999. Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie,
PN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu,
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu,
BN-75/8931-03 Obliczenie współczynnika filtracji gruntów niespoistych na podstawie uziarnienia
i porowatości,
PN-S-96011 Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych,
PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem,
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
PN-S-06102 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
PN-87/B-02151 Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowanych na działanie wody oraz
oznaczanie nasiąkliwości
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki
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PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności
międzywarstwowej
PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty
BN-89/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny
odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych.
Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia
Normy DIN:
DIN-1249 Szkło budowlane
DIN-1725 Stopy aluminiowe
DIN-1745 Blachy i taśmy z aluminium
DIN-1748 Profile tłoczone z aluminium
DIN-4102 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach pożaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie
DIN-4109 Ochrona przed hałasem w budownictwie
DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeń
DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe
DIN-7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych
DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne
DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe
DIN-17440 Stale nierdzewne
DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla półfabrykatów walcowanych na zimno
DIN-18056 Ściany okienne
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Określenie wsp. przepuszczalności pary wodnej
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

B-01.00.00
WYTYCZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

(instalacja przebiegająca w gruncie)
(Kod CPV 45111200-0)

1. Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania poziomego i pionowego
wytyczenia w terenie obiektów związanych z realizacją inwestycji p.n. „Rozbudowa Kąpieliska w
Nowym Siole”.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych
w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wytyczenie w terenie obiektów kubaturowych,
placów, chodników, dróg dojazdowych, osi trasy i punktów wysokościowych, robót towarzyszących tj.
branżowych: sanitarnych i elektrycznych.
1.4 Określenia podstawowe
Osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na
powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
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Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku
do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
Osnowa realizacyjna – jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa) przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu
urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i
odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych.
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy
punkt trasy.
Pozostałe określenia podstawowe są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a także w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii.
2. Materiały
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych należy stosować:
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, słupki
Pale, słupki i rury powinny mieć długość co najmniej 0,5 m.
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny
mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy
5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. Sprzęt
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w SST B-ZBR.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować:
- teodolity lub tachimetry
- niwelatory
- dalmierze
- tyczki, łaty
- taśmy stalowe, szpilki
4. Transport
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST B-ZBR.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
4. Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnym środkiem transportu.
5. Wykonanie robót
5.1. Zasady wykonania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii (GUGiK). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych.
Punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób
wyraźny
i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń powinny być
zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w
czasie trwania robót.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy.
5.2. Wytyczenie położenia obiektów kubaturowych
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Dla każdego z obiektów kubaturowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:
- wytyczenie osi obiektu
- wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności fundamentów
zgodnie opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. Położenie obiektu w planie należy
określić z dokładnością do 1 centymetra.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGiK.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest ha (hektar) wytyczenia obiektów kubaturowych w terenie.
8. Odbiór robót
Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych w terenie następuje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada Inżynierowi.
9. Podstawa płatności
Cena wykonania robót obejmuje:
- wyznaczenie punktów głównych i wysokościowych oraz usytuowania obiektów kubaturowych
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie
- wykonanie geodezyjnych operatów powykonawczych
- testy i pomiary z godnie z pkt. 6 SST.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
Nie występują.
10.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa Inwestycji.
3. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma
4. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna
5. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
8. Ustawa z 17.05.1989r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne”

B-02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

(kod CPV 45111200-0)
1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ziemnych związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym
Siole”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
 realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia
robót ziemnych w czasie budowy.
- zdjęcie warstwy humusu
- wykopy szerokoprzestrzenne i jamiste,
- zabezpieczenie wykopów przed wodami opadowymi



26

- warstwy podbudowy pod posadzki – zagęszczony piasek stabilizowany cementem.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania
ogólne” pkt. 1.4.
Określenia dodatkowe:
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia
warstwy
ziemi urodzajnej.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m,
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym
obiektem.
Nasyp – budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych,
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków
transportowych
i urządzeń na korpusie drogowym.
Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położona poza pasem robót ziemnych, lecz
w obrębie pasa robót drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położona poza pasem robót.
Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w której
właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli.
Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu
dostosowanych do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
Is = pd/pds

Gdzie:
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
Io=E2/E1

Gdzie:
E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S- 02205,
E2-moduł odkształcenia gruntu oznaczony po powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.
Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu działania.
2. Materiały
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z wykopów, który nie zostanie wykorzystany (ze względu
na nieodpowiednie parametry) należy odwieźć na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
związane z jego wywozem oraz opłatą za wysypisko.
Warstwy podbudowy pod posadzką należy wykonać z gruntów piaszczystych zagęszczonych
mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polską Normą.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST BZBR.
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Cement
Do wykonania wzmocnienia podłoża cementem stosuje się następujące materiały:
Do wzmocnienia podłoża należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie i transport cementu wg
BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy,
można go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego
przydatność do robót.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Klasa cementu
Lp. Właściwości

32,5
1. Wytrzymałość na ściskanie (Mpa), po 7 dniach, nie

mniej niż:
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami

16
16
16

2. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie
mniej niż:

32,5

Czas wiązania:
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 60

3.

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12
4. Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10

2.3. Piasek
Do stabilizacji cementem można stosować piaski spełniające wymagania podane w tablicy 3.
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami normowymi.
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem
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Lp. Właściwości Wymagania Badania według
1 Uziarnienie

a) ziarn pozostających na sicie # 2
mm,%, nie mniej niż:
b) ziarn przechodzących przez sito
0,075mm, %, nie więcej niż:

30

15

PN-B-06714-15
[4]

2 Zawartość części organicznych, barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: wzorcowa

PN-B-06714-26
[5]

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie
więcej niż: 0,5

PN-B-06714-12
[3]

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na
SO3, %, poniżej: 1

PN-B-06714-28
[6]

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,
w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów
kruszyw.
2.4. Woda
Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na
ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak
różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3
Do wykonania robót ziemnych należy stosować:
- równiarki,
- spycharki,
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą
zastosowania takiego sprzętu.
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót.
Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile nie zostały wcześniej zaakceptowane
na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
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W przypadku natrafienia, podczas prowadzenia prac ziemnych na zabytki archeologiczne
Wykonawca/ Kierownik budowy ma obowiązek przerwać prace i powiadomić niezwłocznie
Inwestora.
5.2. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi projektu
technicznego
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność
rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny
być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie
stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru.
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania
wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją.
Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub
wykonywania budowli w celu ustalenia:
- rzeczywistych warunków wodno-gruntowych,
- nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy, przydatności
gruntu jako materiału dla celów danej budowy.
Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót fundamentowych
i powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami
i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej.
5.3. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy, zakładaniu
trawników, sadzeniu drzew i krzewów.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót,
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu,
sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac
wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego obszaru robót ziemnych oraz w innych miejscach
określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Kierownika Projektu.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, ST lub wskazana przez Kierownika Projektu, według faktycznego stanu występowania.
Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy
humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów
i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
5.4. Wykonanie wykopów
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót,
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Zaleca się wykonywanie wykopów mechanicznie do poziomu 0,2m powyżej poziomu projektowanego
posadowienia obiektu (spód betonu podkładowego). Pozostałą część wykopu należy wykonać ręcznie
z nienaruszeniem struktury gruntu.
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu.
W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo
obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami.
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne)
wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzić
dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi
urządzeniami.
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Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był
umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy równoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem dokładności robót.
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie
fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju
gruntu,
z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia.
5.4.1. Wymiary wykopów w planie
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów.
W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu,
powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany
wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta
powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji
nie mniej niż 0,80 m.
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz
przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie.
Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej:
- w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej strony,
- w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony.
5.4.2. Nienaruszalność struktury dna wykopu
Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0,2 m wyższego niż poziom
posadowienia. Pozostałe 20 cm należy usunąć ręcznie, tak aby nie naruszyć naturalnej struktury
gruntu dna wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony należy usunąć i
zastąpić betonem C8/10.
5.5. Tolerancje wykonania wykopów
Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 5 cm, z uwzględnieniem zaleceń
podanych powyżej.
5.6. Wykonywanie wykopów
5.6.1. Wykonywanie robót ręcznie
Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy:
- używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,
- zapewnić należyte odwadnianie terenu robót,
- pozostawić pas terenu co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie dozwolone jest
urządzania wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych środki transportowe pod załadunek mas
ziemnych ustawiać co najmniej 2.0m od krawędzi skarpy wykopu,
- rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5m dla
umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych,
- sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów
i wykopów.
5.6.2. Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym
Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego
sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe:
- głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny być
dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki,
- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do
powstawania nierówności,
- zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów,
- rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia,
- robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn,
- wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania
wykopu,
- zachować ostrożność przy wprowadzaniu sprzętu i operowaniu nim w wykopie podstropowym.
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5.7. Zasady wykonania nasypów, zasypek
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót 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 robót zostaną, jeśli wymagać tego
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
W przypadku sytuowania fundamentów bezpośrednio na nośnym gruncie rodzimym należy pod
fundamentami wykonać „poduszkę” z betonu B10 o gr. min. 10 cm. Grunt rodzimy powinien spełniać
minimalne wymagania: Is>0,97 i E2>60MPa. Parametry należy sprawdzić na budowie bezpośrednio
przed rozpoczęciem robót.
W przypadku parametrów geotechnicznych gruntu rodzimego nie spełniających powyższych wymagań
należy zastosować wszelkie rozwiązania technologiczne w celu osiągnięcia powyższych parametrów
(zagęszczanie, stabilizacja, itp.).
Warstwy podbudowy pod posadzką :
- piasek stabilizowany cementem na miejscu budowy - minimalna grubość warstwy 20 cm
- płyta żelbetowa zbrojona siatką fi 6 mm, grubość warstwy 15cm,
- izolacje.
Grubości poszczególnych warstw powinny być zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do
możliwości technologicznych.
Należy doświadczalnie określić sposób zagęszczenia i stabilizacji gruntu, przy której nie następuje
dalsze zwiększenie zagęszczenia. Bezwzględnie należy dotrzymać parametrów opisanych w
projekcie. Badania kontrolne zagęszczenia wykonać poprzez obciążanie płytą oznaczając moduły
odkształcenia podłoża zgodnie z PN-S-02205;1998.
W czasie robót zwrócić uwagę na usunięcie z istniejącego podłoża gruntów organicznych, humusu,
wszelkich gruntów w stanie plastycznym.
Dno wykopów chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego nawilgocenia gruntów
w poziomie posadowienia fundamentów. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopów na
dłuższe okresy czasu. Wykopy należy zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez ich
skarpowanie.
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, wykop denny
należy osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki (rząpia). W żadnym wypadku nie
należy dopuścić do stagnowania wód w obszarze wykopu.
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami
o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej:
a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,
b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami
(grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona
większa niż średnica płyty),
c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.
Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być przeprowadzone
bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed
rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych i
odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie
czystości dna.
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie.
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie.
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu.
Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami, co 20 cm stosując
zagęszczarki zaakceptowane przez Inżyniera.
Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie.
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Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.
5.8. Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm. dla wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.
5.9. Odwodnienie robót ziemnych
Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający prawidłowe odwodnienie.
Jeśli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te
czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami
specyfikacji określonymi w dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
• właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych
W celu ochrony obiektu przed napływem wód spoza terenu działki należy wykonać drenaż.
W czasie robót zwrócić uwagę na usunięcie z istniejącego podłoża gruntów organicznych, humusu,
wszelkich gruntów w stanie plastycznym.
Dno wykopów chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego nawilgocenia gruntów
w poziomie posadowienia fundamentów. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopów na
dłuższe okresy czasu. Wykopy należy zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez ich
skarpowanie. W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń,
wykop denny należy osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki (rząpia). W żadnym
wypadku nie należy dopuścić do stagnowania wód w obszarze wykopu.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi
w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
− sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
− zapewnienie stateczności skarp,
− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu,
− dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi
w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym
odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub
wpisów do dziennika budowy.
6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z budową należy do
Wykonawcy.
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami
zawartymi
w niniejszej specyfikacji i projekcie.
Gdy jakość wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może poddać je kontrolnemu
badaniu w pełnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
6.1.2 Badanie gruntów
Wykonawca robót powinien zorganizować na placu budowy polowe laboratorium gruntoznawcze,
przystosowane do wykonywania niezbędnych na budowie badań gruntu. Laboratorium to powinno
byćprzystosowane do wykonywania co najmniej następujących badań:



33

- analiz makroskopowych,
- wilgotności gruntu,
- maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej (badanie Proctora),
- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego,
- stopnia zagęszczenia gruntu.
Badanie zagęszczenia gruntów pod posadzką i fundamentami należy przeprowadzać metodą płyty,
a pozostałe metodą Proctora.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać
uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony
przy odbiorze gotowego obiektu.
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być wykonywane przez osobę uprawnioną oraz
zgodne z normami państwowymi.
6.2. Sprawdzenie wykonania robót
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na
jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną.
Sprawdzenia robót należy dokonać wg następujących zasad:
- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem,
- lokalizację budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym
z dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie,
- wyznaczenie konturów nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomnicą co
najmniej w 3 miejscach na całej długości w przypadku wykonywania robót liniowych i co najmniej po
brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu
inżynierskiego.
Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i ich
zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu
wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych
do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie stateczności
skarp, wykopów, rozparcie i podparcie ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo
wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania
wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia
budynku lub obiektu inżynierskiego itp.).
W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją
geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie terenu
wokół ukopu.
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu
należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru
robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną.
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy
odbiorze końcowym.
W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp
będzie niemożliwy.
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7. Za jednostkę
obmiarową dla robót ziemnych przyjmuje się m3

 (metr sześcienny).
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie.
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
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9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
PN-S-96012. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem,
PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi
zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

B-03.00.00
ZBROJENIE

(kod CPV 45262310-7)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro związanych
z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym Siole”
1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementów
monolitycznych. Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności
związane z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montażem zbrojenia,
- kontrolą jakości robót i materiałów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w SST „Wymagania ogólne.” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano
w SST B-00.00.00 „Warunki ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania
ogólne” pkt 2.
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg. dokumentacji projektowej,
wg. normy PN-H-84023/6; średnice jak w dokumentacji.
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni
czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym
okiem.
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Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego.
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być
sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania
BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być
odpowiednio przeszkolone.
4. Transport
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST B-ZBR.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5- 10042,
a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.2 Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej
5.2.1. Czyszczenie prętów
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym
wymagania punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że zanieczyszczenia
powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania.
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz.
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju
poprzecznego prętów.
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem
ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
projektanta
i inspektora nadzoru.
5.2.2. Prostowanie prętów
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać
4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza
się przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o
wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć.
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela.
Tabelka 1- Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt
5.2.4. Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów i drutów przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje
tabela nr 2 (wg PN-B-03264)
Tabela 2. Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia

Średnica pręta Kąt odgięcia
mm 45 90 135 180
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8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1,5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2,5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

Haki półokrągłe, haki proste,
pętle Pręty odgięte lub inne pręty zaginane

Średnica prętów
Minimalne otulenie betonem prostopadłe do

płaszczyzny zagięcia
Rodzaj prętów

Ø < 20mm Ø≥20mm
> 100 mm

oraz
> 7Ø

> 50 mm oraz
> 3Ø

≤ 50 mm
oraz
≤ 3Ø

Pręty gładkie 2,5 Ø 5 Ø 10 Ø 10 Ø 15 Ø
Pręty żebrowane 4 Ø 7 Ø 10 Ø 15 Ø 20 Ø

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla
haków.
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.3. Montaż zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogólne
5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogólne
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną.
Wymaga się następującej klasy stali :A0,
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody.
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem.
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Możliwe
jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Kierownika Projektu.
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania
nie może ulec zmianie.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Kierownika Projektu i odbiór wpisany do
dziennika budowy.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju
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Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie mieszanki
betonowej bez segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych warunków przyczepności
zbrojenia do betonu.
Odległości poziome i pionowe są mierzone w świetle między poszczególnymi prętami lub warstwami
prętów powinny być nie mniejsze niż:
sI ≥ Ø
sI ≥ 20mm
sI ≥ dg + 5 mm
gdzie :
Ø – średnica pręta
dg – maksymalny wybór kruszywa
Odległości między parami prętów powinny być nie mniejsze niż:
sI ≥ 1,5Ø
sI ≥ 30mm
sI ≥ dg + 5 mm
Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk.
Pręty ułożone w kilku warstwach powinny być usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeń między
prętami powinna mieć szerokość wystarczającą do wprowadzenia wibratora wgłębnego.
Rozstaw w osiach prętów zbrojenia w przekrojach krytycznych płyt powinien być nie większy niż:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym
250 mm i 1,2 h dla h > 100mm
120mm dla h ≤ 100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach ściskanych maksymalny rozstaw w osiach prętów powinien być nie większy niż 400
mm.
5.3.1.2 Otulenie prętów zbrojenia
Zgodnie z projektem. Jeżeli projekt nie mówi inaczej.
Grubość warstwy betonu między wewnętrzną powierzchnią formy i zbrojeniem należy ustalać
odpowiednio do średnicy pręta i warunków środowiskowych. Przyjęta grubość otulenia powinna
zapewniać bezpieczne przekazywanie sił przyczepności, ochronę stali przed korozją, ochronę
przeciwpożarową oraz umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie betonu.
Minimalna grubość otulenia zbrojenia w elementach żelbetowych powinna wynosić co najmniej:
c ≥ Ø lub Øn

c ≥ dg + 5 mm
gdzie :
Ø – średnica pręta
Øn – średnica wiązki prętów
dg – maksymalny wybór kruszywa
W celu ochrony stali przed korozja grubość otulenia dla całego zbrojenia, włączając pręty rozdzielcze
i strzemiona, powinna być nie mniejsza od wartości podanych w tablicy nr 3 (wg PN-B-03264)

Tabela 3. Minimalne grubości otulenia prętów i wymagania dotyczące jakości betonu
Klasa środowiska 1 2a 2b 3 i 4 5a 5b 5c
Minimalna grubość
otulenia [mm] 15 20 25 40 25 30 40

Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45
Min zawartość
cementu [kg/m3] 260 280 280 300 280 300 300

Minimalne grubości otulenia można zmniejszyć o 5 mm w elementach płytowych lecz do wartości nie
niższej niż wymagania dla środowiska klasy 1.
Jeżeli beton układany jest bezpośrednio na podłożu gruntowym to grubość otulenia powinna wynosić
co najmniej 75 mm, a jeżeli na podłożu betonowym nie mniej niż 40mm.
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5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania
W elementach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:
połączenie doczołowe zgrzewane iskrowe prętów zbrojeniowych
połączenie nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,
połączenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym,
połączenie zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,
połączenie zakładkowe jednostronne przerywane wykonane łukiem elektrycznym,
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych.
Połączenie prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte i nie powinny znajdować się
w miejscu znacznych naprężeń.
Zakłady prętów w każdym przekroju powinny być symetryczne i równoległe do powierzchni
zewnętrznej elementu.
Pręty łączone na zakład powinny posiadać na długości połączenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Wymaganą długości zakładu określa się wg wzoru nr 169 (wg PN-B-03264)
ls = lb,net × α1 ≥ ls,min

Minimalna długość zakładu określa się wg wzoru (170) wg PN-B-03264
ls,min ≥ 0,3 αa×α1×lb ≥ 200 mm
gdzie:
lb,net - wymagana długość zakotwienia
lb - podstawowa długość zakotwienia:
Minimalna długość kotwienia:
- dla prętów rozciąganych lb,min ≥ 0,3 lb ≥ 10Ø lub 100 mm
- dla prętów ściskanych lb,min ≥ 0,6 lb ≥ 10Ø lub 100 mm
αa = 1 - dla prętów prostych
αa = 0,7 - dla prętów zagiętych prętów rozciąganych, jeżeli w strefie haka lub pętli grubość otulenia
betonem w kierunku prostopadłym do płaszczyzny zagięcia wynosi co najmniej 3Ø
α1 = 1 - w strefie ściskanej
α1 = 1 - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest mniej niż 30% prętów lub
odstęp między prętami a ≥ 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b ≥ 5 Ø
α1 = 1,4 - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów lub
odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø
α1 = 2,0 - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów i
równocześnie odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø
5.3.2.3. Skrzyżowania prętów
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami
dystansowymi.
Drut wiązałkowy, wyparzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm.
Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze
strzemionami.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-ZBR.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela
nr 4.
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegają:
- średnice użytych prętów
- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego - nie powinno
przekraczać 3%
- różnice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczać ± 2 cm.
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- rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm a
w innych elementach 0,5 cm
- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie mogą odbiegać od
dokumentacji projektowej o więcej niŜ ± 5 cm
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych
- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania
zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka
Cięcia prętów(L – długość pręta wg projektu) dla L < 6.0 m

dla L > 6.0 m
20 mm
30 mm

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia
określonego w projekcie)

dla L < 0.5 m
dla 0.5 m < L < 1.5 m

dla L > 1.5 m

10 mm
15 mm
20 mm

Usytuowanie prętów
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do
wymagań projektu)
b)odchylenie plusowe (h – jest całkowitą
grubością elementu)

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi
prętami (a – jest odległością projektowaną
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów)

d) odchylenia w relacji do grubości lub
szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b –
oznacza całkowitą grubość lub szerokość
elementu)

dla h < 0.5 m
dla 0.5 m < h < 1.5 m

dla h > 1.5 m

a < 0.05 m
a < 0.20 m
a < 0.40 m
a > 0.40 m

b < 0.25 m.
b < 0.50 m.
b < 1.5 m.
b > 1.5 m.

< 5 mm
10 mm
15 mm
20 mm

5 mm
10 mm
20 mm
30 mm

10 mm
15 mm
20 mm
30 mm

7. Obmiar robót
Ogólne warunki obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio
przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów,
przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału
w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych
w dokumentacji projektowej.
8. Odbiór robót
Ogólne warunki odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach
- rozstawu strzemion
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje :
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, łączenie prętów, w tym
spawane „na styk” lub „na zakład”,
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją
projektową i niniejszą SST,
- wykonanie badań i pomiarów,
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie
ich poza teren budowy.
10. Przepisy związane
Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. oprawki: 1. BI 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38. Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996
Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

B-04.01.00
BETONOWANIE

Beton konstrukcyjny
(kod CPV 45262300-4)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych elementów, związanych z realizacją
inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym Siole”.
1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych dotyczy wszystkich czynności mających na
celu wykonanie robót związanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem
- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej
- pielęgnacją betonu
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w SST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej:
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 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.
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Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa,
działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem
jego odporności na działanie 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 wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa.
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST
„Wymagania ogólne” pkt.7.
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 spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia
szczelnym dachu i ścianach);
- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych
ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych
powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach,
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania
w składach zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną
z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
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Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń
obcych,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jej pełnych
badań wg normy PN-B-06712.
2.2. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do
betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań.
2.3. Domieszki i dodatki do betonów
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków
i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu,
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny
być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie
wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano
domieszkę.
2.4. Beton
Beton do wykonania podstawowych elementów żelbetowych jest klasy .C16/20, C20/25. Skład
mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
Roboty ciesielskie należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu zgodnego
z założoną technologią.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory
z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi
w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. I łaty wibracyjne charakteryzujące się
jednakowymi drganiami na całej długości.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
4.1. Deskowania
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki
transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas
transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i
zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa
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Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych tzw.
gruszek. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min. przy temp. +15°C
- 70 min. przy temp. +20°C
- 30 min. przy temp. +30°C
4.2.1 Ogólne zasady transportu
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować :
- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej
opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.,
- zanieczyszczenia,
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca
układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu
betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej
ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1 cm przy stosowaniu stożka
opadowego.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku;
w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza,
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich
opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania,
- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne.
4.2.2 Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi siłą
ludzką
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją
w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio
nad miejscem jej ułożenia lub - jeżeli jest to niemożliwe – w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej
elementu.
Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy transport
mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za pomocą
których mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułożenia.
Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułożenia.
Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za
pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane
bezpośrednio z betoniarki.
4.2.3 Transport za pomocą przenośników taśmowych
Mieszanka betonowa transportowana za pomocą przenośników taśmowych na miejsce ułożenia nie
powinna ulegać segregacji lub ubytkowi jej części składowych i powinna być w konsystencji co
najmniej plastycznej.
Kąt nachylenia taśmy przenośnika nie powinien przekraczać wartości podanych w tabl. 4.1. Kąty
nachylenia przenośnika większe, niż podane w tablicy, są dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu
doświadczalnym. Prędkość przesuwu taśmy przenośnika nie powinna być większa niż 1 m/s.
Przenośnik powinien być wyposażony w urządzenia do równomiernego wysypywania mieszanki
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betonowej na taśmę warstwą o grubości zbliżonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu
przenośnika.
Przenośnik powinien mieć urządzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu
powrotnym, usytuowane w taki sposób, aby zgarnięty materiał był stopniowo wprowadzany
z powrotem do transportowanej mieszanki betonowej. Układ przenośników taśmowych powinien być
taki, aby:
ruch taśm przenośników uzależnionych od siebie odbywał się z prędkością różniącą się nie więcej niż
0,1 m/s, przy większych transportach mieszanki betonowej istniała możliwość automatycznego
zatrzymania całego układu przenośników w przypadku zatrzymania się jednej z sekcji, przeładowanie
mieszanki z przenośnika centralnego na przenośniki rozdzielcze było dokonywane ruchomymi
zrzutnicami bębnowymi, w razie potrzeby istniała możliwość zastosowania osłon przenośników
centralnych.
4.2.4 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych
Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 300 m
lub przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości
betonowania.
Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym
możliwie najmniejszą liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być szczelne.
Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do przygotowania
mieszanki betonowej.
Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być
zbadane na ciśnienie hydrauliczne.
Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na podstawie
próbnych przepompowań.
Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy zwilżyć wewnętrzną
powierzchnię przewodów i przetłoczyć przez me zaprawę cementowo-wapienną.
W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłużej niż 1/2 godz.
przewód do tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany.
Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki
betonowej przez przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub w inny równorzędny sposób. Transport
mieszanki betonowej, niezależnie od spełnienia wymagań podanych wyżej, powinien być dokonywany
w sposób określony w instrukcji producenta danego urządzenia.
4.2.5 Zalecana odległość przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych zaleca się
przyjmować następujące odległości :
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od
wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po drogach i dobrze utrzymanej
nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej
urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej
bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez mieszania
w czasie transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas
transportu nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.
Obowiązkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym
wyżej wymaganiom.
5. Wykonanie robót
5.1. Wytwarzanie betonu
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Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien być
przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez
Inżyniera.
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o
większej dokładności.
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być
dokonywane z dokładnością 2%.
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą
warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność
mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez
wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy
większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inżynier może zezwolić na
stosowanie środków napowietrzających, plastyfikator6w, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie
było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy
temperatura spadnie poniżej O st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier wyda
każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej
powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej
w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane
wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG.
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych
czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2
(Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się
badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy . Stosunek
poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej
jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych
w odpowiednim punkcie.
Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad:
− stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak
w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości;
− zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5
mm.
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego
mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na
podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W -
mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu.
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu,
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera.
5.3. Wykończenie powierzchni betonowych
Powierzchnie uformowane
Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po
ukończeniu robót.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd.
Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane
i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno
być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek
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wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania
 i osadzone elementy metalowe.
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.
Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inżyniera,
składających się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast
wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych
lub poziomych).
Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych
Powierzchnie niewidoczne:
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać
i wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli
powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych
poniżej.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak podano w wyżej
dla powierzchni widocznych, jednakie po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu betonu
należy w celu zapobiegnięcia wycieku mleczka cementowego na świeżym betonie wygładzić go
poprzez mocne naciskanie kielnią stalową tak aby otrzymać powierzchnię jednorodnie gładką i bez
śladów kielni.
5.4. Wykonanie deskowania
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji
pod wpływem ciężaru ułożonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien
być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-90/B-O3200.
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania,
sposobu zagęszczania i obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna
umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być
tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej .
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych
szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być
zagłębione.
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich
usunięcia bez zniszczeń betonu.
Śruby, pręty ,ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część
pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać
wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni
betonu). Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy
trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji.
Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana
w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.
Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem masą betonową
dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń
w wymiarach betonowej konstrukcji.
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera.
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani
nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań
lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek środkiem.
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Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane
wodą.
5.5. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie )
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie
i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd.,
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci,
brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio
przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.
5.5.1. Zalecenia ogólne
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i
akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie.
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Kierownika
Projektu i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęsto plastycznej
nie powinna przekraczać 3 m.
Słupy o przekroju co najmniej 40×40 cm, lecz nie większym niż 80 × 80 cm, bez krzyżującego się
zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5,0 m. Przy stosowaniu
mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może się odbywać z
wysokości nie przekraczającej 3,5 m.
W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych wyżej należy
stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania
urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu
mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie
zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki.
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków
ogólnych:
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie
następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona
przed nadmierną utratą wody,
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona
przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna
ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, .
- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie
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ręczne za pomocą sztychowania.
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót,
w którym powinny być podane:
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli,
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
następnie wyniki i terminy badań,
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany
jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie.
Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd
gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być
usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą
cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach,
które Kierownik Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce
i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i
wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną
powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko
możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy
zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki
pozostają w betonie).
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej
ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Zabrania się
wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne
betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania
może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.
Inżynier może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem
uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni
świąteczne.
5.5.2. Zagęszczenie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza
w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.
Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej
i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów
pogrążalnych.
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być
większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej
mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego
części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio
ułożonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwójnie - 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrąŜalnych, prędkość posuwu wibratorów
powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone
doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej.
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Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. ustalone doświadczalnie w zależności od
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym:
a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej
i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji
betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze
w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do
konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych
o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na
sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy
betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne,
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego
betonu.
Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania,
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę,
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych,
- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia elementów
i montażu zbrojenia.
Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej
ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm
w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem
drewnianym.
5.5.3. Zalecenia dotyczące betonowania elementów
5.5.3.1. Układanie mieszanki betonowej w słupach i ścianach
Słupy wolno stojące lub słupy ram powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami
o wysokości nie przekraczającej 5 m przy jednoczesnym ciągłym zagęszczaniu mieszanki betonowej
wibratorami. Zagęszczanie mieszanki betonowej musi następować w odcinkach betonowania nie
dłuższych niż 1,5m.
Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej
wysokości kondygnacji lub 3 m.
Słupy- o powierzchni przekroju. poniżej 0,16 m2 oraz ściany o grubości poniżej 15 cm, jak również
o dowolnym przekroju z krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być
betonowane odcinkami o wysokości nie większej niż 2 m przy jednoczesnym prawidłowym
zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie
przez sztychowanie.
Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw. W przypadku konieczności
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno
być przyjęte zgodnie z wymaganiami w p. 5.3
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Dolna część słupa lub ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową
przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 10 mm
i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie.
5.5.3.2. Układanie mieszanki betonowej w belkach i płytach
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
− przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami
wgłębnymi,
− w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy.
W płytach o grubości > 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do
wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne ). Celem ograniczenia
wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością na
podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzić
i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie.
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po
upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian.
Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. powinno być
dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm
dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt.
5.5.4. Przerwy
A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze należy instalować po zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jeżeli takich wymagań nie określono w taki
sposób aby nie osłabiać wytrzymałości ani nie pogarszać wyglądu konstrukcji.
- odstępy przerw roboczych w ścianach piwnic nie mogą być większe niż 15 m, o ile Inspektor nadzoru
nie wyda innych instrukcji
- przerwy robocze należy sytuować w płytach obramowanych, w środkowej jednej trzeciej części
długości odstępu płyt lub belek, jeżeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować:
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów,
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu płyt
w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty
równolegle do żeber, na których wspiera się płyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń
głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia beton u w przerwie
roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach - do ich powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by c starannie przygotowana do
połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania
betonu wodą. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem
betonowania.
Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez
nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków
klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli
temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być
dłuższy niż 2 godz.
Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio
ułożonego betonu.
B./ uszczelki (taśmy uszczelniające, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach
dylatacyjnych należy zakładać zgodnie ze specyfikacją. Uszczelki w przerwie winny tworzyć ciągłą
membranę. Na czas robót uszczelki odkryte należy odpowiednio zamocować i zabezpieczyć.
Uszczelki należy łączyć zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.
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5.6. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511 lub wytrzymałości
manipulacyjnej (prefabrykaty).
5.7. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp.
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzględniając
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje
wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno
jeśli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i
towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców).
5.8. Usterki wykonania
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1 cm
otulenia zbrojenia betonu a długości rys. nie przekraczają:
− podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych,
− połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny S,\. dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie
mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują, .jest nie większa niż 0.5% powierzchni
odpowiedniej ściany.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- Szalunków
- Zbrojenia
- Cementu i kruszyw do betonu
- Receptury betonu
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania
- Dokładności prac wykończeniowych
- Pielęgnacji betonu.
6.1. Deskowania
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 Dopuszczalne
odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi
wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym
wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych.
6.2. Wymagane właściwości betonu
6.2.1. Jakość betonów
Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i
mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi:
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość,
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatków i
domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i
przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
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d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,
e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach
w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów
stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od
przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny
być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w
punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera,
który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności
właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi.
6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być
pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane
oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu
technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie elementu. Próbki powinny być pobierane
komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez
obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być
wyposażone w tabliczki z podpisami Inżyniera i kierownika robot, gwarantującymi ich autentyczność.
Próbki powinny być przechowywane w miejscach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w
formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.
Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom
twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inżyniera.
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu,
będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w
Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej
wymienionych rodzajów betonu:
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10%
próbek,
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek.
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu
przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w
Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony
jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami
wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek
odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającej klasie betonu nie
niższej niż wskazana  w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do
rozliczenia robot. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28
dniach dojrzewania niszą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i
ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez
wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu
z nadzorem autorskim). Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciągają wykonawcę. Trwałość
betonów określona jest stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących
degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i
rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach:
- zmniejszenie modułu sprężystości 20%
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- utrata masy 2%
- rozszerzalność liniowa 2%
- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek.
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą
ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania
Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo
pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub
betonów celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B06250:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartość powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymałość betonu na ściskanie,
- nasiąkliwość betonu,
- odporność betonu na działanie mrozu,
- przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in.
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać
wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba
sklerometryczna, próbaza pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.
6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie
mniejszą nić 2 razy na. każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie
sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest
rozformowany.
Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania
mieszanki nie powinna być większa niż:
±1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej,
±2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej,
±20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej.
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub
zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się
uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest
porowatość zagęszczonej mieszanki.
6.3.2. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową
podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana
metodą ciśnieniową wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczać:
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, przedziałów wartości podanych
w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających:
Uziarnienie kruszywa [mm] 0 – 16 0-31.5
Zawartość
powietrza

Beton narażony na czynniki
atmosferyczne

3.5 do 5.5 3 do 5

[%] Beton narażony na stały dostęp
wody przed zamarzaniem

3.5 do 6.5 4 do 6

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Ri próbek pobranych z danej
partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli
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jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3

betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na
partię do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie
w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-88/S-
06250.
Część próbek powinna dojrzewać w tym samym środowisku w którym dojrzewa konstrukcja.
6.3.4. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz
na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5
próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc.
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normą PN-
88/S-06250.
6.3.5. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na
próbkach wyciętych z konstrukcji.
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-88/S-
06250.
6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na
5000 m3 betonu.
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-88/S-
06250.
6.4. Dokumentacja badań
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu.
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc
od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno
zawierać następujące dane merytoryczne:
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,
- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do
badania,
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ),
- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu
znajdującego się w konstrukcji.
6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych
6.5.1. Zakres badań
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć:
- materiałów,
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań,
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,
- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia
i pielęgnacji,
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji,
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe},
a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać
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wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w
protokóle odbioru częściowego (jeżeli takie były} zostały w pełni wykonane.
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w „Warunkach ogólnych”.
6.5.2. Badanie materiałów
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów W dzienniku budowy, zaświadczeń
producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych.
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami
ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie.
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące. pod tym względem
wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
6.3.3. Badanie deskowań
Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z wymaganiami
podanymi w PN-63/S-06251.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi.
Dopuszcza. się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem że pozwolą one na
sprawdzenie z wymaganą dokładnością.
Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować się
stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych.
6.3.4. Badania konstrukcji
1.Konstrukcja betonowa i żelbetowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność
z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części
zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w
planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów,
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych
oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań,
- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp.
2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia
ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5%
przekroju danego elementu.
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia
elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych poniżej w tabeli.
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych
Odchylenia Dopuszczalne odchyłki [mm]
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od
projektowanego pochylenia
a.) na 1 m wysokości
b.) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach
c.) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz
słupów podtrzymujących stropy monolityczne
d.) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu
ślizgowym lub przestawnym

5
20

15
1/500 wysokości budowli, lecz

nie więcej niż 100mm
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu
a.) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku
b.) na całą płaszczyznę

5
10

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą
o długości2,0m z wyjątkiem powierzchni podporowych
a.) powierzchni bocznych i spodnich
b.) powierzchni górnych

± 4
± 8

Odchylenia w długości i rozpiętości elementów ± 10
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Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ± 8
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ± 5

6.3.6. Ocena wykonanych konstrukcji
Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać za
zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik
ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji.
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją..
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi
w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku
stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części.
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana
i przedstawiona do badań.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu – ławy, słupy, belki oraz 1 m2

(metr kwadratowy) konstrukcji z betonu – płyty, ściany. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje
się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów
o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 3
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.8.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje :
− zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
− wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,
− oczyszczenie deskowania,
− przygotowanie i transport mieszanki,
− wykonanie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
− wykonanie przerw dylatacyjnych
− wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie
potrzebnych zakotwiczeń, marek, rur itp.,
− rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
− oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów
rozbiórkowych,
− wykonanie badań i pomiarów kontrolnych
10. Przepisy związane
Normy
PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
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 badań. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badań.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania.
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PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji
kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej
substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badań.
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06262 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
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,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

B-04.02.00
Strop TERIVA

(kod CPV 45111200-0)
1.  Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru stropu TERIVA związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym
Siole”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż stropu Teriva 4,0/1 w budynku gastronomicznym.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Pustaki stropowe
Szczegółowe wymagania jak w „Dokumentacji techniczno – roboczej elementów stropowych TERIVA”
2.2. Prefabrykowane belki kratownicowe
Szczegółowe wymagania jak w „Dokumentacji techniczno – roboczej elementów stropowych TERIVA”
2.3. Pręty zbrojeniowe
Szczegółowe wymagania jak w „Dokumentacji techniczno – roboczej elementów stropowych TERIVA”.
2.4. Beton
Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiały utyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie
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aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz.U. nr 92 poz.881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. Beton powinien spełniać następujące wymagania:
przygotowany w węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzoną przez
Inżyniera nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo
zgodności z recepturą. Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
3. Wykonanie robót
W obrysie klatki schodowej przewidziano miejsce na szyb panoramiczny dla dźwigu osobowego.
Należy w stropach pozostawić otwory 180x200 cm.
Stropy TERIVA są monolityczno-prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi, belkowo-pustakowymi.
Stropy te składają się z kratownicowych belek stropowych, pustaków betonowych oraz betonu
układanego na budowie.
Stropy TERIVA przeznaczone są zarówno dla budownictwa mieszkaniowego jak i budownictwa
użyteczności publicznej. Wyróżnikiem stropów jest obciążenie charaktery styczne, równomiernie
rozłożone ponad ciężar własny konstrukcji, które przyjęto równe 4,0; 6,0 i 8,0 kN/m2.

Tablica 1. Parametry techniczne stropów TERIVA

Rodzaj
stropu

Rozpiętość
stropu

[m]

Osiowy
rozstaw
belek
[m]

Wysokość
konstrukcyjna

stropu
[m]

Grubość
nadbetonu

[mm]

Ciężar
konstrukcji

stropu
[kN/m2]

TERIVA 4,0/1 2,4 ÷ 7,2 *) 0,60 0,24 30 2,68
TERIVA 4,0/2 2,4 ÷ 8,0 0,60 0,30 40 3,15
TERIVA 4,0/3 2,4 ÷ 8,6 0,60 0,34 40 3,40
TERIVA 6,0 2,4 ÷ 7,8 0,45 0,34 40 4,00
TERIVA 8,0 2,4 ÷ 7,2 0,45 0,34 40 4,00

*) dla rozpiętości powyżej 6,0 m strop projektowany jako ciągły (minimum dwuprzęsłowy)

Tablica 2. Liczba belek i pustaków oraz ilość betonu układanego na budowie, niezbędnych do
wykonania jednego m2 stropu

Rodzaj stropu Belki
[m]

Pustaki
[szt]

Beton monolityczny *)
[m3]

TERIVA 4,0/1 1,67 6,7 0,047

TERIVA 4,0/2 1,67 6,7 0,075

TERIVA 4,0/3 1,67 6,7 0,080

TERIVA 6,0 2,22 9,2 0,097

TERIVA 8,0 2,22 9,2 0,097

*) bez betonu w żebrach rozdzielczych, wieńcach i innych uzupełniających elementach
stropu, wykonanych z betonu monolitycznego
Rozróżnia się stropy:
• dla budownictwa mieszkaniowego – TERIVA 4,0 (Rys.2), które w zależności od wysokości
konstrukcyjnej stropu dzieli się na:
TERIVA 4,0/1 – o wysokości konstrukcyjnej stropu 0,24 m,
TERIVA 4,0/2 – o wysokości konstrukcyjnej stropu 0,30 m,
TERIVA 4,0/3 – o wysokości konstrukcyjnej stropu 0,34 m.
3.1. Kształtki wieńcowo-nadprożowe *
Kształtki nadprożowo-wieńcowe zewnętrzne (KZE) i wewnętrzne (KWE) stosowane są do
wykonywania wieńców. Kształtka zewnętrzna, wykorzystywana do wykańczania wieńców na ścianach
zewnętrznych, jest w przekroju zbliżona do litery „L”, natomiast kształtka wewnętrzna ma w przekroju
kształt korytkowy.
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Kształtki nadprożowo-wieńcowe eliminują drogi i czasochłonny proces zabudowy wieńców na
ścianach zewnętrznych z użyciem deskowania przy wykonywaniu gętożebrowych stropów belkowo-
pustakowych (np. TERIVA, CERAM, FERT. itp.) oraz zespolonych stropach żelbetowych
wykonywanych z prefabrykowanych płyt żelbetowych oraz płyt kanałowych.

Tabela 3. Podstawowe wymiary zewnętrznej kształtki wieńcowej
B = b = 600 mm, C = c = 65 mm
Lp. Oznaczenie Szerokość

podstawy (A)
Wysokość
kształtki (H)

Wysokość
stropu

[mm]
1 KZE L-240 H-405 405 340
2 KZE L-240 H-365 365 300
3 KZE L-240 H-305 305 240
4 KZE L-240 H-285 285 220
5 KZE L-240 H-265 265 200
6 KZE L-240 H-245 245 180
7 KZE L-240 H-225

240

225 160
8 KZE L-300 H-405 405 340
9 KZE L-300 H-365 365 300
10 KZE L-300 H-305 305 240
11 KZE L-300 H-285 285 220
12 KZE L-300 H-265 265 200
13 KZE L-300 H-245 245 180
14 KZE L-300 H-225

300

225 160
15 KZE L-360 H-405 405 340
16 KZE L-360 H-365 365 300
17 KZE L-360 H-305 305 240
18 KZE L-360 H-285 285 220
19 KZE L-360 H-265 265 200
20 KZE L-360 H-245 245 180
21 KZE L-360 H-225

360

225 160

* Żelbetowe prefabrykowane kształtki wieńcowonadprożowe są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym
RP– zgłoszenia nr W.113293 i W.113294, posiadające znak towarowy KZE (zewnętrzne) i KWE
(wewnętrzne) oraz wzór przemysłowy WP-7547.

Tabela 4. Podstawowe wymiary wewnętrznej kształtki wieńcowej
Szerokość podstawy (a)

Lp. Oznaczenie
[mm]

1 KWE L-240 240

2 KWE L-300 300

3 KWE L-360 360

3.2. Zaprawa
Do układania elementów wieńcowych na ścianach powinna być stosowana zaprawa cementowa M10,
spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2:2004. Konsystencja zaprawy określona metodą stożkową
powinna wynosić 6 ÷ 7 cm.
3.3. Element deklujący
Stropowy element deklujący rozwiązuje problem deklowania pustaków, wyznacza poziom nadbetonu
zachowując jego ciągłość, a ponadto doskonale nadaje się do uzupełniania stropu, w przypadku braku
miejsca do zamontowania całego pustaka, eliminując w ten sposób całkowicie szalowanie stropu przy
krawędziach. Element deklujący stosujemy przy wieńcach stropowych i żebrach rozdzielczych.
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Tabela 5. Wymiary elementów deklujących
Rodzaj stropu h a b c d e

[mm]
Teriva 4,0/1 240 470 520 60 35 30
Teriva 4,0/2 300 470 520 60 35 40
Teriva 4,0/3 340 470 520 60 35 40
Teriva 6,0 340 320 370 60 35 40
Teriva 8,0 340 320 370 60 35 40

3.4. Belki stropowe
3.4.1. Uwagi ogólne
Zbrojenie stropów TERIVA tj. zbrojenie belek kratownicowych oraz dodatkowe zbrojenie na ścinanie
układane na budowie wyznaczono według PN-B-03264: 2002, przy założeniu schematu belki
wolnopodpartej. Wyjątkiem jest strop TERIVA 4,0/1 o długości większej niż 6,0 m, w którym przyjęto
schemat belki częściowo zamocowanej – właściwe warunki zamocowania uzyskuje się gdy strop ten
projektowany jest jako minimum dwuprzęsłowy, o stosunku rozpiętości przęseł sąsiednich nie
mniejszym niż 0,7. Zgodnie z normą PN-B-03264:2002 we wszystkich rodzajach stropów
gęstożebrowych (do których zalicza się stropy TERIVA) należy stosować konstrukcyjne zbrojenie
podporowe jak podano w punkcie 5.3.
Stropy o rozpiętości podanej w Tablicy 6 wymagają wykonania strzałki odwrotnej ugięcia (wygięcie w
górę w stosunku do podpór stałych stropu) o wartości 15 mm. Długość oparcia belek na podporze
stałej (ścianie, podciągu) nie może być mniejsza niż 80 mm. W przypadku stropów dla budownictwa
mieszkaniowego zaleca się stosowanie stropów o większej wysokości, bardziej sztywnych,
szczególnie gdy nie będą wymagały wykonywania strzałki odwrotnej, gdyż przy takich stropach
ewentualne występowanie uszkodzeń ścianek działowych i wypraw będzie mniejsze niż przy stropach
wiotkich (niższych).

Tabela 6. Długości belek, dla których wymagana jest strzałka odwrotna

Typ stropu Długość belki stropowej, [m]
TERIVA 4,0/1 ≥ 6,4
TERIVA 4,0/2 ≥ 7,2
TERIVA 4,0/3 ≥ 7,8
TERIVA 6,0 ≥ 7,2
TERIVA 8,0 ≥ 6,4

3.4.2. Obciążenie stropu
Stropy TERIVA mogą przenosić obciążenie równomiernie rozłożone lub obciążenie zastępcze
równomiernie rozłożone przypadające na 1 m2 stropu nie większe niż podano w tablicy 7.

Tablica 7. Największe obciążenia stropu TERIVA [kN/m2]

Obciążenie charakterystyczne

Rodzaj stropu ponad ciężar własny
konstrukcji

całkowite

Obciążenie
obliczeniowe
ponad ciężar

własny
konstrukcji

TERIVA 4,0/1 4,0 6,70 4,90

TERIVA 4,0/2 4,0 7,15 4,90

TERIVA 4,0/3 4,0 7,40 4,90

TERIVA 6,0 6,0 10,00 7,50
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TERIVA 8,0 8,0 12,00 10,20

3.4.3. Zbrojenie podporowe
Zgodnie z normą PN-B-03264:2002, p. 9.2. każdy strop gęstożebrowy na podporze powinien mieć
zbrojenie górne o polu przekroju nie mniejszym niż 0,2 pola przekroju zbroje nia dolnego w przęśle,
zdolne do przeniesienia siły rozciągającej nie mniejszej niż 40 kN/m szerokości stropu. Zaleca się
stosowanie zbrojenia podporowego z prętów ze stali klasy A-III N w postaci siatek zgrzewanych
płaskich według Rys. 10 lub siatek zaginanych według Rys. 11. Rozpiętości stropów, przy których
należy stosować odpowiedni rodzaj siatki podano w Tablicy 8.
Siatki płaskie układa się wzdłuż wszystkich podpór stałych stropu, na których opierają się belki. Na
podporach środkowych układane są siatki P-1, a na podporach skrajnych siatki P-2. Siatki zaginane
układa się we wszystkich żebrach stropowych; na podporach środkowych siatki zaginane Z-1, a na
podporach skrajnych siatki zaginane Z-2.

Tablica 8. Zakresy stosowania siatek płaskich i zaginanych
Rozpiętość stropu l [m], przy której stosowane sąRodzaj stropu siatki płaskie siatki zaginane

TERIVA 4,0/1 ≤ 6,0 > 6,0
TERIVA 4,0/2 ≤ 7,2 > 7,2
TERIVA 4,0/3 ≤ 7,8 > 7,8
TERIVA 6,0 ≤ 7,6 > 7,6
TERIVA 8,0 ≤ 6,6 > 6,6

3.4.4. Podpory montażowe
Przy układaniu belek stropowych na budowie należy stosować podpory montażowe rozmieszczone
w rozstawie nie większym niż 2,0 m, tzn.:
- przy rozpiętości modularnej stropu l ≤ 4,0 m – l podpora,
- przy rozpiętości modularnej stropu 4,0 m < l ≤ 6,0 m – 2 podpory,
- przy rozpiętości modularnej stropu 6,0 m < l ≤ 8,0 m – 3 podpory,
- przy rozpiętości modularnej stropu l > 8,0 m – 4 podpory.
Podpory montażowe należy ustawiać w równych odstępach pod węzłami dolnego pasa kratownicy. Przed

ułożeniem belek, podpory stałe i montażowe powinny być wypoziomowane. W trakcie podpierania belek

należy wykonać ujemną strzałkę ugięcia o wartości 1/300 rozpiętości belki !!!

3.5. Wieńce
Na obrzeżach stropów, na ścianach konstrukcyjnych i ścianach równoległych do belek należy
wykonać w poziomie stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość konstrukcyjna
stropu i szerokości co najmniej 100 mm. Zbrojenie wieńców powinno składać się co najmniej z trzech
prętów, zaleca się stosowanie czterech prętów o średnicy 10 mm ze stali klasy A-III. Strzemiona
o średnicy 6,0 mm powinny być rozmieszczone co 250 mm.
Zbrojenie wieńców zaleca się projektować tak, aby górne podłużne pręty wieńca znajdowały się około
30 mm poniżej górnej powierzchni stropu. Umożliwi to ułożenie zbrojenia podporowego i właściwe
jego otulenie betonem.
Na ścianach wykonanych z materiałów o małej wytrzymałości (np. beton komórkowy, cegła dziurawka)
zaleca się wykonywanie wieńców opuszczonych. Dolna powierzchnia wieńca opuszczonego powinna
znajdować się 40÷70 mm poniżej dolnej powierzchni stropu.
Korzystne jest również opieranie belek stropowych na ścianach nośnych za pośrednictwem
żelbetonowych elementów prefabrykowanych tzw. kształtek wieńcowych, które na ścianach skrajnych
stanowią jednocześnie deskowanie tracone wieńców stropowych.
Wieńce należy betonować równocześnie z betonowaniem stropu, zwracając szczególną uwagę na
staranne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni, w tym miejsc pod belkami
w wieńcach opuszczonych.
3.6. Żebra rozdzielcze
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W stropach o rozpiętości powyżej 4,0 m należy stosować żebra rozdzielcze. Jeżeli rozpiętość stropu
jest mniejsza niż 6,0 m stosuje się co najmniej jedno żebro rozdzielcze zaprojektowane w pobliżu
środka rozpiętości stropu. Przy rozpiętości stropu większej niż 6,0 m stosuje się co najmniej dwa
żebra rozdzielcze, przy czym odległość między podporami stałymi i żebrami oraz między żebrami
powinna wynosić około 1/3 rozpiętości stropu. Szerokość żebra rozdzielczego powinna wynosić 70 ÷
100 mm, a wysokość powinna być równa wysokości stropu.
Zbrojenie żebra rozdzielczego powinny stanowić dwa pręty (jeden górą, jeden dołem) o średnicy nie
mniejszej niż O 12, połączone strzemionami O 4,5, rozstawionymi co 0,6 m. Pręty zbrojenia żeber
rozdzielczych powinny być zakotwione w wieńcach lub podciągach prostopadłych do tych żeber, na
długości minimum 0,5 m.
3.6,1. Żebra pod ściankami działowymi, równoległymi do belek
Pod ściankami działowymi, usytuowanymi równolegle do belek stropowych, należy wykonać
wzmocnione żebra stropowe. Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie
dwóch belek kratownicowych obok siebie lub – jeżeli zachodzi taka potrzeba – przez wykonanie w
stropie belki żelbetowej, ze zbrojeniem według obliczeń statycznych.
3.7. Betonowanie stropu
Żebra pomiędzy pustakami oraz płytę nad pustakami grubości 30 mm w stropach TERIVA 4,0/1 lub 40
mm w pozostałych rodzajach stropów należy wykonać z betonu klasy nie niższej niż B20,
odpowiadającemu wymaganiom PN-88/B-06250 lub C16/20, odpowiadającemu wymaganiom PN-EN
206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno być nie większe niż 10 mm.
Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek (na podporach stałych i montażowych)
oraz pustaków, a także po zmontowaniu zbrojenia wieńców, żeber i ułożeniu zbrojenia podporowego
oraz sprawdzeniu poprawności wykonania wszystkich czynności. Bezpośrednio przed betonowaniem
ze stropu należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy (pustaki i belki) polać
wodą.
Betonowanie stropu należy wykonywać posuwając się stopniowo w kierunku prostopadłym do belek.
Jeżeli beton podawany jest przy pomocy pompy, to należy rozprowadzać go równomiernie po
powierzchni stropu, nie dopuszczając do jego miejscowego gromadzenia.
Jeżeli beton podawany jest na strop w sposób obciążający konstrukcję, to poziomy transport betonu
po stropie może odbywać się taczkami o pojemności najwyżej 0,075 m3 systemem wahadłowym, po
sztywnych pomostach ułożonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny być wykonane
z desek grubości co najmniej 38 mm i szerokości minimum 200 mm. Pomosty na krawędziach
bocznych powinny być obite listwami zabezpieczającymi przed stoczeniem się taczek z pomostu.
W czasie betonowania należy zwracać szczególną uwagę na dokładne wypełnienie mieszanką
betonową wszystkich przestrzeni pomiędzy pustakami, czołami belek ułożonych w jednej linii,
w wieńcach i żebrach rozdzielczych, prawidłowe zagęszczenie betonu i należytą jego pielęgnację,
zwłaszcza w okresie podwyższonej lub obniżonej temperatury powietrza.
W trakcie betonowania należy pobierać próbki betonu i kontrolować jego jakość zgodnie z PN-88/B-
06250 lub PN-EN 206-1:2003.
4. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót wykonania stropu TERIVA powinna polegać na sprawdzeniu:
- zgodność rozmieszczenia elementów stropu TERIVA z dokumentacją,
- zgodność wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
- zgodność z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwienia prętów,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
5. Inne wymagania
5.1. Wymagania dotyczące składowania
Belki należy składować na równym i suchym podłożu, na dwóch podkładach o grubości 80 cm,
szerokości 100 mm, ułożonych poziomo w odległości około 1/5 długości od jej końców.
Następną warstwę belek należy układać na dwóch podkładach drewnianych o grubości min. 30 mm
i szerokości 80 – 100 mm. Podkładki powinny być ułożone nad podkładkami dolnymi, na węzłach pasa
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górnego dolnej belki. Liczba warstw belek w jednym stosie nie powinna być większa niż pięć. W
jednym (stosie) mogą być składane belki tego samego typu i długości. W czasie składowania belek
stopowych zaleca się zabezpieczyć je przed opadami atmosferycznymi. Podłoże, na którym są
składowane pustaki powinno być równe i suche. Pustaki należy składować w stosy o nie więcej niż
sześciu warstwach, układając je otworami skierowanymi pionowo. Sposób układania powinien
zapewniać przewiązanie pustaków w sąsiednich warstwach. W okresie możliwego występowania
ujemnych temperatur, pustaki należy zabezpieczyć przez opadami atmosferycznymi.
5.2. Wymagania dotyczące transportu
Belki stropowe mogą być transportowane dowolnymi środkami, przy czym sposób ich układania na
środkach transportowych powinny być analogiczny jak przy składowaniu. Belki powinny wypełniać
całą przestrzeń ładunkową środka transportowego i być zabezpieczone przed zmianą położenia w
czasie transportu.
Do podnoszenia i przenoszenia belek należy stosować specjalne uchwyty lub zawiesia umożliwiające
chwytanie belek w węzłach pasa górnego, w odległości około 1/5 długości belki od jej końców. Nie
dopuszcza się przenoszenia belek za pręt górny między węzłami.
W czasie załadunku i rozładunku nie dopuszcza się rzucania belek ani uderzania nimi o inne
przedmioty lub przedmiotami o belki.
Transport pustaków z miejsca dojrzewania na składowisko gotowych wyrobów może odbywać się
dopiero po osiągnięciu przez beton co najmniej 80% wytrzymałości docelowej, a transport pustaków
poza zakład produkcyjny – po osiągnięciu pełnej wytrzymałości docelowej.
Na środkach transportowych pustaki należy układać otworami pionowo, dłuższym wymiarem
w kierunku jazdy. Poszczególne warstwy pustaków powinny być przełożone materiałem wyściółkowym
o grubości co najmniej 20 mm. Pustaki nie powinny wystawać więcej niż 100 mm ponad górne
krawędzie ścian środka transportowego. Całość ładunku powinna być zabezpieczona przed zmianą
położenia w czasie jazdy.
Wszelkie uderzenia i rzucanie pustaków przy załadunku i wyładunku są niedopuszczalne.
Transport mieszanki betonowej należy zapewnić przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw.
Gruszek). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie może przekroczyć:
- 90 min. Przy temperaturze do 15º C
- 70 min. Przy temperaturze około 20º C
- 30 min. Przy temperaturze 30º C: powyżej 30º C nie należy betonować.
6. Przepisy związane
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone (obliczenia statyczne i projektowanie)
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
PN-ISO 6935-2/AK-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania.
AT-15-6050/2003 Stalowe druty i pręty do zbrojenia betonu ZEK St35-b-500 i St3SY-b-500.

B-05.00.00
ROBOTY MUROWE

(kod CPV 45262500-6)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót murowych związanych z realizacją inwestycji pn.
„Rozbudowa Kąpieliska w Nowym Siole”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie ścian murowanych:
-ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr.24 cm
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- ściany konstrukcyjne z pustaka pianobetonowego odmiany 600 24 cm
- ściany działowe odmiany 600 12 cm
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Bloczki betonowe gr.24 cm
Są mrozoodporne i bardzo wytrzymałe na ściskanie. Mają niewielką nasiąkliwość. Nadają się do
niemal wszystkich ścian fundamentowych.
2.3. Pustak pianobetonowy odmiana 600 gr. 24cm  i 12 cm
Materiał budowlany, rodzaj lekkiego betonu otrzymywanego poprzez wprowadzenie gazu, zwykle
powietrza pod odpowiednim ciśnieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego
powstają w nim jednorodne pory, zwane komórkami. Beton komórkowy stosowany jest najczęściej ze
względu na jego niską przewodność cieplną w przegrodach. Materiał ten zapewnia dobrą
ognioodporność. Poddaje się piłowaniu i utrzymuje gwoździe. Ma dobrą odporność na działanie
mrozu. Zbrojenie w betonie komórkowym szybko ulega korozji, dlatego musi być zabezpieczone.
2.4. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.5. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.6. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka (np.M5) i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
„Zaprawy budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-
19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją co do odsadzek, wyskoków i otworów.
W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej
niż po zakończeniu ścian konstrukcyjnych.
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Ściany należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem ścian.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. przez
przykrycie folią lub papą). Przy wznowieniu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
Spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm,
a minimum 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
5.2. Konstrukcja ścian
Połączenie ścian
Połączenie ścian do konstrukcji żelbetowej należy wykonać przy użyciu łączników mechanicznych
zagiętych w kształcie litery L. Łącznik należy kotwić do konstrukcji kołkami rozporowymi, tak aby
trafiały w poziomą spoinę między bloczkami ściany. Łączniki należy stosować w co 4 spoinie i nie
mniej niż 3 łączniki na wysokości kondygnacji. Spoiny pomiędzy bloczkami a konstrukcją żelbetową
należy wypełniać zaprawą cementową 1:3.
Łączenie ścian wzajemnie prostopadłych należy wykonać za pomocą typowego przewiązania
murarskiego (zalecane) lub w dotyk przy użyciu łączników mechanicznych. Niedozwolone jest
pozostawianie strzępi i późniejsze łączenie ścian.
Uszczelnienia
Ściany należy zakończyć ok. 10-15mm poniżej belki/stropu aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciem stropu. Po wymurowaniu ścianki, szczelinę należy
wypełnić masą trwale plastyczną.
Bruzdy instalacyjne
Cegły kratówki przystosowane są do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz ścian. Pozostałe
instalacje należy prowadzić w bruzdach wykonanych za pomocą narzędzi mechanicznych. Wycinając
duże bruzdy należy zwracać szczególną uwagę, aby nie naruszyć stateczności ścian.
Dopuszczalne wymiary bruzd poziomych i ukośnych, które nie wymagają sprawdzania nośności
ściany:
- dla ścian o gr. 12cm dopuszcza się bruzdy o długości mniejszej niż 1,25m i głębokości max.
15mm,
- dla ścian o gr. 24cm dopuszcza się bruzdy o długości do 15m i głębokości 25mm.
Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych i wnęk, które nie wymagają sprawdzania nośności ściany:
- wykonywane w gotowym murze
• dla ścian o gr. 12cm: maksymalna głębokość oraz szerokość: odpowiednio 30 i 125mm
• dla ścian o gr. 24cm: maksymalna głębokość oraz szerokość: odpowiednio 30 i 200mm
- wykonywane w trakcie wznoszenia muru
• dla ścian o gr. 12cm: minimalna grubość ściany w miejscu bruzdy lub wnęki: 90mm, maksymalna
szerokość 300mm,
• dla ścian o gr. 24cm: minimalna grubość ściany w miejscu bruzdy lub wnęki: 215 mm,
maksymalna szerokość 300mm.
Przewody instalacji wodno – kanalizacyjnych należy zabezpieczyć akustycznie (np. wełną mineralną)
w celu ochrony pomieszczeń przed dźwiękami wywoływanymi przez te instalacje.
Nadproża nad otworami należy wykonać jako prefabrykowane z dwóch belek z betonu komórkowego
115x124mm w budynku gastronomicznym. W budynku sanitariatów jako monolityczne żelbetowe
C20/25 zbrojone 2 prętami ø12 górą i 3 dołem. Strzemiona z prętów ø6 co 15. Oparcie nadproża min.
30cm
6. Kontrola Jakości Robót
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6.1. Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót
zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika
budowy.
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót
murowych należy do Wykonawcy.
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji.
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Kierownik Projektu
może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami
wiązania.
W szczególności podlega sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna
- badanie materiałów
- sprawdzenie prawidłowości wiązania pustaków w murze w stykach murów i narożnikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości
krawędzi muru
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia
- sprawdzenie poziomowości warstw pustaków
- sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru
- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych
i drzwiowych
- sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających
6.1.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna
Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem
i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości
należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości
odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm.
Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc.
6.1.2 Badanie materiałów
Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń kontroli
jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami.
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym
względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.
6.1.3 Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze w stykach murów i narożnikach
Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami podanymi w PN
– 68/B-10020
6.1.4 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia
Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową
należy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny
nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona.
Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu
wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw.
Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru.
W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy przeprowadzić
oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry określonej partii muru.
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6.1.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości
krawędzi muru
Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym
miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez
pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią
muru.
6.1.6 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru
Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową.
6.1.7 Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł i bloczków.
Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy
budynkach o długości ponad 50 m - np. niwelatorem.
6.1.8 Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru
Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką
milimetrową.
Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać
wartości podanych w tabl.3. PN – 68/B – 10020
6.1.9 Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic
okiennych i drzwiowych
Należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem oraz
z ustaleniami podanymi w punkcie 2.3.8 - 2.3.13 PN – 68/B - 10020
6.1.10 Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających
Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami
podanymi przez producenta pustaków. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wytycznymi wyniki
sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych
partii muru i doprowadzenia do zgodności z normą.
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-ZBR.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót murowych powinien się
obyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
8.2. Warunki odbioru ścian z pustaków ceramicznych oraz bloczków gazobetonowych zgodnie
z zaleceniami producenta:

Lp. Rodzaje odchyłek
Dopuszczalne
odchyłki dla
murów (mm)

1. - zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murów:
• na długości 1m
• na całej pow. ściany pomieszczenia

3
10

2. - odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi
• na wysokości1m
• na wysokości 1 kondygnacji
• na całej wysokości ściany

3
5
15

3. - odchylenia od kierunku poziomego górnej
powierzchni każdej warstwy muru
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• na długości 1m
• na całej długości budynku

1
10

4. - odchylenia od kierunku poziomego górnej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
• na długości 1m
• na całej długości budynku 1

10
5. - odchylenia przecinających się powierzchni

muru od kąta przewidzianego w projekcie
• na długości 1m
• na długości całej ściany

3
-

6. - odchylenia wymiarów otworów w świetle
ościeży dla otworów o wymiarach do 100cm
• szerokość
• wysokość +5, -3

+10, -5
7. - odchylenia wymiarów otworów w świetle

ościeży dla otworów o wymiarach powyżej
100cm
• szerokość
• wysokość

+10, -5
+10, -5

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje :
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie ścian, nadproży,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.
10. Przepisy związane
PN-68/B –10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-86/B-30020 Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

B-06.00.00
IZOLACJE

(kod CPV 45320000-6)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji związanych
z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym Siole”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętym przetargiem.
1.4. Określenia podstawowe
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Wszystkie materiały do izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych
i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
- Na ściany fundamentowe wewnętrzne i zewnętrzne masa uszczelniająca
- Izolacja pozioma z folii PVC
- więźba dachowa – folia paro przepuszczalna
- podłoga na gruncie – folia paro izolacyjna
2.3. Materiały do izolacji termicznych
− podłoga na gruncie – styropian EPS100 gr.10 cm
- strop nad parterem – budynek gastronomiczny - styropian EPS 100 gr.30cm
- strop nad parterem – budynek sanitariatów – wełna mineralna 30cm między belkami
Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w budownictwie
i powinny odznaczać się:
- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej,
- małą gęstością objętościową,
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania,
- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,
- odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odpornością
ogniową.
3. Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprzęt do wykonania robót
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów
poszczególnych materiałów.
4. Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez
producentów.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Izolacje termiczne
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny być układane starannie. Płyty wełny mineralnej i styropianu należy układać
na styk bez szczelin. Przy układaniu kilku warstw każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie
styków winno wynosić minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić
przed zawilgoceniem.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
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Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie
dokumentacji projektowej.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty:
- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robót,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę,
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę.
8.2. Odbiór izolacji
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach:
- odbiory międzyfazowe (częściowe)
- odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:
- jakości materiałów
- podkładu pod izolację
- każdej warstwy izolacyjnej
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie:
- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,
- poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych,
- poprawności zagruntowania podkładu,
- oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń
lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.),
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie:
- ciągłości warstwy izolacyjnej
- poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów
przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki’
- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań,
odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.).
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były
wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach
krzyżujących się aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale
z możliwością wydłużeń lub skurczów.
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem,
- połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie)
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- występowania ewentualnych uszkodzeń,
- w przypadku gdy to jest niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na
prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje :
- dostarczenie materiałów
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
- zagruntowanie podłoża,
- wykonanie izolacji wraz z ochroną,
- oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy
statycznym rozciąganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu
mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych ...
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych”.
PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności
materiałów budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów
budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja”.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

B- 07.00.00
POKRYCIE DACHU i OBRÓBKI BLACHARSKIE

(kod CPV 45261210-9)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru pokrycia dachu oraz
obróbkami blacharskimi związanymi z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym
Siole”.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie pokrycia dachu blachodachówką wraz z obróbkami blacharskimi: rynny Ø 150 mm i rury
spustowe Ø100 z blachy powlekanej.
1.4 Określenia podstawowe
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.2 Rodzaj zastosowanych materiałów
- blachodachówka
- rynny Ø 150 mm i rury spustowe Ø100 z blachy powlekanej.
3 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprzęt do wykonania robót
Roboty można wykonywać przy użyciu specjalistycznych narzędzi, które powinny odpowiadać ogólnie
przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości.
4 Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 Transport materiałów
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów,
elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót pokryciowych. W czasie transportu
należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5 Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca przedstawi
inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki
w jakich będzie wykonywane pokrycie dachu.
5.1 Ułożenie izolacji termicznej i przeciwwodnej.
Płyty izolacji termicznej, stanowiące podłoże pod bezpośrednie pokrycie - z wełny mineralnej –
gęstość nominalna 200 kg/m3; siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5
mm≥400N; przewodność cieplna w temperaturze 10oC, wartość obliczeniowa≤0,040 . Podłoże z płyt
twardych z wełny mineralnej po ich umocowaniu do podłoża należy zabezpieczyć przed
zawilgoceniem i nagłymi opadami deszczu. Układanie płyt powinno być dokonywane w taki sposób,
aby nie występowało gromadzenie się wody we wgłębieniach lub jej wnikanie pod przyklejone
pokrycie. Do cięcia wyrobów z wełny mineralnej używamy zwykłego ostrego noża, zachowując równe i
gładkie krawędzie cięcia. Płyty przycinamy o 0,5 cm więcej niż wynosi rozstaw w świetle elementów
konstrukcyjnych. Delikatnie wciskamy je pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie
wypełniały przestrzeń. Nie szarpiemy wyrobu podczas dopasowywania. Płyty w dwuwarstwowym
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rozwiązaniu ocieplenia układamy mijankowo. Poszczególne warstwy izolowanej przegrody
wykonujemy sukcesywnie, np. na dachu płaskim paraizolację, płyty z wełny mineralnej układamy
odcinkami. Nie chodzimy po płytach miękkich. Ograniczamy do minimum chodzenie po płytach
twardych; w miejscach, gdzie przewiduje się przejścia, układamy pomosty z desek względnie z płyt
pilśniowych lub wiórowych.
Przez właściwe docinanie i układanie płyt unikamy powstawania mostków termicznych. Jako izolację
przeciwwodną stosuje się folie paroizolacyjne. Warstwę izolacji z folii należy umieszczać pod
materiałem termoizolacyjnym. Folię układa się prostopadle do spadku i łączy na zakład. Jeśli kolejne
arkusze folii są ze sobą sklejane, wówczas zakład powinien wynosić 10-15 cm, w przeciwnym razie
trzeba pozostawić około 30-centymetrowy zakład.
5.2 Wykonanie pokrycia dachowego na konstrukcji dachu – blachodachówką
1. Sprawdzenie geometrii więźby dachowej
Należy ponownie pomierzyć więźbę, tym razem koncentrując się na wykryciu odchyleń od pionów,
poziomów i płaszczyzn. Porównuje się wówczas, czy przekątne połaci dachowych są sobie równe, czy
kąty między elementami nie są zwichrowane, a także czy grzbiety krokwi tworzą równą płaszczyznę.
Przed rozpoczęciem krycia dachu trzeba skorygować wszelkie odchyłki, naprawiając więźbę lub
dokładając tu i ówdzie podkładki dystansowe.
2. Montaż izolacji przeciwwilgociowej i przygotowanie rusztu pod pokrycia z blachodachówki.
Pokrycia blaszane można mocować do konstrukcji nośnej dachu, czyli więźby.
Najpierw jednak należy wykonać izolację przeciwwilgociową z folii wstępnego krycia. Mocuje się ją
zszywkami do krokwi. Gdy zostanie już ułożona, można robić ruszt nośny pod pokrycia profilowane
(blachodachówki). Tradycyjnie najpierw wzdłuż krokwi przybija się drewniane kontrłaty. Później
poprzecznie do nich przytwierdza się łaty w odstępach zalecanych przez producenta pokrycia.
3. Pierwsze obróbki blacharskie
Część obróbek blacharskich trzeba zamontować przed układaniem pokrycia, między innymi pas
nadrynnowy odprowadzający skropliny spod pokrycia wprost do rynien. Haki rynnowe, jeśli nie mają
być przykręcane do tak zwanej deski czołowej, należy przymocować do krokwi lub do sztywnego
poszycia jeszcze przed zainstalowaniem pasa nadrynnowego. Tak samo postępujemy z rynnami.
Przed układaniem pokrycia mocuje się także grzebienie lub kratki osłaniające wlot powietrza pod
pokrycie (jeżeli ma być ono wentylowane). Przygotowuje się również tak zwane rynny koszowe, czyli
obróbki blacharskie wewnętrznych styków połaci konieczne w przypadku pokryć z blachy profilowanej.
4. Układanie blachy dachowej
Natychmiast po zakończeniu montażu konstrukcji nośnej i hydroizolacji można zacząć krycie dachu.
Blachę profilowaną - blachodachówki - układa się na zakład i przykręca do łat. Używa się do tego
specjalnych wkrętów z uszczelkami, tak zwanych wkrętów farmerskich. Po ułożeniu arkuszy
blachodachówek pozostaje jeszcze wykończenie kalenic i narożników dachowych gąsiorami, czyli
odpowiednio wyprofilowanymi obróbkami z takiego samego materiału i o takim samym kolorze jak
pokrycie dachowe.
5. Montaż elementów dodatkowych np. ławy przeciwśnieżne, ławy kominiarskie, kominki wentylacyjne
Aby poprawić funkcjonalność dachu, należy go wyposażyć w kilka drobiazgów.
Na połaci montuje się na przykład stopery lub ławy przeciwśnieżne. To rodzaj zapór do rozbijania czap
śniegu zsuwających się z połaci. Chronią one rynny przed urwaniem. Przydadzą się także ławy
kominiarskie, czyli nieduże platformy, po których będzie się można bezpiecznie poruszać, aby
dokonać ewentualnych napraw.
Na koniec blaszane połacie wyposaża się w system odgromowy, czyli popularny piorunochron.
5.3 Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach pokrycia powinny być osadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym.
Rynny i rury spustowe stalowe powlekane w kolorze pokrycia dachu.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości
odwadnianych powierzchni .
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.
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5.4 Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niż –
150 C.
Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów pionowych
i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Wymagania
wg normy PN-61/B-10245
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola międzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczególnych warstw polega na bieżącym
sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji .
7. Obmiar robót
7.1 Jednostką obmiarową jest:
- dla krycia dachu blachodachówką – 1 m2 pokrytej powierzchni dachu
- dla obróbek blacharskich – 1 m2.
- dla rynien i rur spustowych – 1 mb.
7.2 Ilość robót
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Wykonanie poszczególnych warstw dachu jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych.
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp jest
niemożliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po
deszczu.
Odbiór polega na sprawdzeniu:
- podłoża
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Odbiór obróbek blacharskich i montażu wpustów dachowych powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementów do konstrukcji stropu, ścian i kominów itp.
- sprawdzenie prawidłowości spadków;
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-ZBR.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.2. Pokrycie dachu
Płaci się za ustaloną ilość m2 dachu z wykonaniem warstwy wierzchniej, która obejmuje::
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- oczyszczenie podłoża,
- wykonanie warstw dachu;
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
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PN-B-02361:199 Pochylenia połaci dachowych
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.

B-08.00.00
STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

(kod CPV 45421100-5)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej związanej z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w
Nowym Siole”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów wewnętrznych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
2.1. Stolarka okienna
PCV  białe z podziałem i wymiarach jak w dokumentacji projektowej o współczynniku przenikania
ciepła k=1,1 W/m2K .
2.2. Stolarka drzwiowa zewnętrzna
aluminiowa z profilu zewnętrznego i wymiarach jak w dokumentacji projektowej o współczynniku
przenikania ciepła k=1,5 W/m2K i PVC o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/m2K .
2.3. Stolarka drzwiowa wewnętrzna
- Drzwi pełne płycinowe o wymiarach jak w dokumentacji projektowej.
2.3. Okucia budowlane
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm.
2.4. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy
układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni,
ościeże należy naprawić i oczyścić.
Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeży zgodnie z
wymaganiami.
5.3. Osadzenie stolarki
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lun pianką poliuretanową.
Ustawione drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie
powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2
m; 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m;
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia
Powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez
widocznych
poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego
zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. Podstawa płatności
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach
z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną
naprawę powstałych uszkodzeń.
10. Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

B-09.00.00
TYNKI i OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

(kod CPV 45410000-4)
(kod CPV 45431200-9)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i okładzin ceramicznych ścian związanych z realizacją
inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym Siole”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie:
- tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych– kat. III
- okładzin ścian z płytek ceramicznych 20X20cm
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B- 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe”.
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-
19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
2.3. Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
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2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-88/B- 32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych
można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.4. Zaprawy i kleje systemowe do płytek ceramicznych
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Tynki
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50 C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniżej O0 C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie
obniżonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B –10100 p. 3.3.2.
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoża pod tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Podłoże pod tynki gipsowe należy zagruntować emulsją gruntującą w celu zmniejszenia chłonności
podłoża w zależności od materiału z jakiego wykonane jest podłoże (beton, cegła wapienno-piaskowa)
5.4. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób
standardowy. Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonywać według pasów i listew kierunkowych.
Tynki cementowo-wapienne należy przetrzeć gładzią gipsową przed malowaniem. Gładź należy
nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne :
- dla tynków nie narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,
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- dla tynków narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2
5.5. Wykonanie okładzin ceramicznych
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do
równego i gładkiego podłoża.
Podłoże stanowią nie otynkowane mury z bloczków lub pustaków ceramicznych. Do osadzenia
wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian należy nałożyć podkład wykonany z zaprawy klejowej,
grubość 2-3 mm.
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane i moczone przed przystąpieniem do mocowania
przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.
Płytki mocowane do podłoża na zaprawie klejowej i spoinowane gotową zaprawą spoinową. Między
płytkami a podłogą należy montować listwy dylatacyjne, na narożniki – profile narożnikowe.
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5oC.
Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny być
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na
długości łaty dwumetrowej.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. Przy
odbiorze na budowie materiałów tynkarskich i ceramicznych do okładzin należy dokonać:
- sprawdzenia zgodności materiałów tynkarskich z zamówieniem
- sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem
- próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby
szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia.
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy je poddać badaniom
 laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny
zewnętrznej).
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych
na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza
od 0,5 m2.
Powierzchnię okładzin oblicza się w m2.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór podłoża i tynków
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć
wodą.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć
jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, zaliczyć
tynk do niższej kategorii,
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- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie
wykonać roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej
łaty.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb
i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb
i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających
z podłoża, pleśni itp.
- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-ZBR.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.2. Cena ryczałtowa
Tynki wewnętrzne
Cena obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie
materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obsługę
rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, przygotowanie
podłoża, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek
wentylacyjnych i innych drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach
i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.
Okładziny ścian
Cena obejmuje: przygotowanie podłoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i sprzętu,
moczenie i docinanie płytek, wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenia miejsca pracy
z pozostałości materiałów.
10. Przepisy związane
10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Część B- Roboty wykończeniowe, zeszyt
1 „Tynki”, wydane przez ITB – Warszawa 2003 r.

B-10.00.00
POSADZKI

(kod CPV 45432100-5)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek
związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym Siole”.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Zakres robót:
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• wykonanie posadzek gresowych
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały i wykonanie posadzek
Płytki gresowe 30x30cm
Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmocnione.
2.3. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw klejowych należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.4. Piasek (PN-EN 13139:2003) do zapraw wyrównawczych
Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności :
- nie powinien zawierać domieszek organicznych,
- oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.5. Cement wg normy PN-EN 191:2002
2.6. Kruszywo do warstw wyrównawczych cementowych i betonowych
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą
przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.
2.7. Zaprawa samopoziomująca pod wykładziny PCV - wymagania zgodne z danymi producenta
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty można
wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych
materiałów.
3.2 Sprzęt do układania i zagęszczania mieszanki betonowej (cementowej)
Stosowany sprzęt do układania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnić równomierne
rozłożenie mieszanki (nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej równości powierzchni
i ustalonych spadków.
Zagęszczenie może odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania używać wielopunktowej łaty
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.
Dopuszcza się stosowanie łat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciężar
około 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rączka prowadząca dł. do 300 cm
4 Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią.
5 Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady betonowe
Wymagania podstawowe:
- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
- wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na
ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3 Mpa,
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- podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń,
- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy,
- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być
niższa niż 5 0C,
- zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie,
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z
ustalonym spadkiem,
- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.2. Posadzki z gresu
Posadzki z gresu należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić konstrukcję podłogi,
wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich
oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi.
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę
zgodną z zaleceniami producenta.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do
spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek.
Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z
płytek gresu (terakoty) lub z kształtek cokołowych.
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie
usunąć w czasie układania płytek.
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym w
projekcie spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą. Dopuszczalne odchyłki od
płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości łaty.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
Zakres czynności kontrolnych:
• Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej
barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju.
• Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci.
• Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia,
• Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego
odgłosu.
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez
zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy
polami posadzki.
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację
kierunków spływu rozlanej wody.
• Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej
długości nie powinno przekraczać 2 mm.
• Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokołu.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.
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Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą
szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki:
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie posadzki
- oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN - 63/B – 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN – 88/B – 06250 Beton zwykły.
PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podłogowe z poli (chlorku winylu).

B-11.00.00
ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót malarskich
związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym Siole”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem:
• roboty przygotowawcze
• malowanie powierzchni tynków
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
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podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
Powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-
dekoracyjną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia w budownictwie.
- farby emulsyjne odporne na szorowanie na mokro klasa 1.
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4 Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C należy transportować zgodnie z PN-85/0-
79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5 Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
Przy malowaniu temperatura nie powinna być niższa niż +80C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.
3.1. Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą
gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy
poszerzyć i wypełnić zaprawą wapienno-gipsową.
5.2. Gruntowanie – przed malowaniem farbami akrylowymi powierzchnie należy gruntować
preparatami do gruntowania.
Przed położeniem tapety powierzchnie należy zagruntować warstwą podkładową.
5.3. Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie nasiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości.
Roboty malarskie
Badania powłok należy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niż po 7-14 dni. Przeprowadza się
je przy temperaturze nie niższej od + 50C przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65 %.
Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.
Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża, farb
ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie
dokumentacji projektowej.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
8.2 Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom
państwowych norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu:
- wyglądu zewnętrznego powłok
- odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatką kontrastowego koloru,
- odporności powłoki na zarysowanie
- przyczepności powłoki do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od
podłoża,
- odporności powłoki na zmywanie wodą.
- gładkości powierzchni tapety
- dokładności klejenia i połączenia na stykach pasów
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-ZBR.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9. Płaci się za ustaloną ilość m2 robót malarskich wg ceny ryczałtowej, która obejmuje:
- dostarczenie i przygotowanie materiałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
- zagruntowanie podłoża,
- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni
- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich,
- oczyszczenie stanowiska pracy.
-

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie.
Instrukcje producentów.

B-12.00.00
ROBOTY ELEWACYJNE
( kod CPV 45442120-4)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót elewacyjnych związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska
w Nowym Siole”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
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1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie elewacji:
•  Ściany zewnętrzne budynku gastronomicznego obłożyć styropianem grubości 15 cm Na styropian
przykleić deskę elewacyjną drewnopodobną styropianową w kolorze CIEMNYM o
wym.120cmx16,60cmx1,20cm. Montaż paneli drewnopodobnych zgodnie z instrukcją producenta.
Projekt montażowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obróbkami i wszystkimi
elementami niezbędnymi do jej wykonania oraz uzyska akceptację Inspektora Nadzoru i Kierownika
Projektu /Menadżer Projektu/. Wszelkie wymagania zgodnie z wymaganiami producenta.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
Ponadto następujące określenia:
Zaprawa klejąca - sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu do podłoża i tkaniny zbrojącej do styropianu.
Zaprawa tynkarska – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do wykonania
wyprawy na warstwie zbrojonej.
Warstwa zbrojona – układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej znajdującej się
w środku zaprawy klejącej.
Wyprawa tynkarska – zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę
wykończeniową układu ocieplającego.
Spoina klejowa – zaprawa klejąca po stwardnieniu i wyschnięciu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Przy wykonywaniu tynków Wykonawca powinien korzystać z:
- mieszadeł elektrycznych
- pac ze stali nierdzewnej
- pac z PCV
- pędzli i wałków malarskich
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Transport gotowych tynków w pojemnikach można przewozić dowolnymi środkami transportu.
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5oC do 25oC. Okres magazynowania 12
miesięcy.
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych należy zakończyć wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd, osadzanie ościeżnic
drzwiowych i okiennych.
5.2. Przygotowanie podłoża
Warstwy ocieplenia ze styropianu wykonywać zgodnie ze specyfikacją. Dobrze związane suche
podłoże pokryć obficie płynem gruntującym, przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczęciem prac
tynkarskich. Podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom producenta tynków mineralnych.
5.3. Wykonanie tynków zewnętrznych
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Ściany zewnętrzne budynku obłożyć styropianem grubości 15 cm Na styropian przykleić deskę
elewacyjną drewnopodobną styropianową w kolorze CIEMNYM o wym.120cmx16,60cmx1,20cm.
Montaż paneli drewnopodobnych zgodnie z instrukcją producenta.
5.4. Montaż ścian osłonowych zgodnie z projektem i wymaganiami producenta systemu.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w „Wymagania ogólne”.
6.1. Badania w czasie robót tynkarskich
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-65/10101
i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynków,
- wyglądu powierzchni tynków,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową tynków, ścian osłonowych jest metr kwadratowy (m2).
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały
pozytywny wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, tynk nie powinien być
odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć
tynk do niższej kategorii,
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać.
8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
umyć wodą.
8.3.Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją projektową.
Charakterystyczne dla poszczególnych faktur tynków wgłębienia, wypukłości itp. powinny być
równomierne jedno- lub różnokierunkowo rozrzucone na powierzchni i powinny mieć w przybliżeniu
jednakową głębokość lub wysokość, szerokość, itp., bez widocznych skupisk i miejsc pozbawionych
faktury.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne są:
- pęknięcia tynku, rysy i draśnięcia powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania,
- w tynkach barwnych smugi i plamy, różnice w intensywności barwy
- wykwity, zacieki, pleśń.
- Odstawanie wierzchniej warstwy od podkładu, odparzenia i pęcherze.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
- ocenę wyników badań
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci.
- Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. Podstawa płatności
Cena ryczałtowa obejmuje: dostarczenie materiałów na miejsce wykonywania, wykonanie
poszczególnych warstw ochronnych elewacji i oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Terminologia
PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.
PN-65/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i
zarządzanie systemami zapewniania jakości.
PN-EN-5722 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowokrzemianowego.
Część 2: szkło float
Pr EN-1096-1 Szkło w budownictwie. Szkło z powłokami. Definicja i klasyfikacja
PN-90/H-04606/01 Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowanych powłok
tlenkowych. Badanie grubości.
PN-90/H-04606/02 Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowanych powłok
tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia.
PN-90/H-04606/03 Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowanych powłok
tlenkowych. Badanie odporności na korozję.
Inne dokumenty:
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych.
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe,
zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tynkowanie, Ośrodek Wdrożeń
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o , Warszawa 2004.
Karty techniczne materiałów i instrukcje wykonania robót.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
– INSTALACJE SANITARNE

S-01.00.00
WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ

i CYRKULACJI, KANALIZACJI SANITARNEJ
(Kod CPV: 45330000-9)

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
instalacji wodociągowej wody zimnej, wody zimnej użytkowej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz
instalacji kanalizacji sanitarnej, związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w
Nowym Siole”.
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w
punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:
• instalacji wody użytkowej: zimnej, ciepłej i cyrkulacji
• kanalizacji sanitarnej,
1.4 Odpowiedzialność Wykonawcy robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki
dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.
2. MATERIAŁY
2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
2.2. INSTALACJE WODY Użytkowej: ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI.
2.2.1 Instalację w.z., c.w.u. i cyrk., do podłączenia wymiennika c.w. wykonać za pomocą rur stalowych
ocynkowanych.
2.2.2 Instalację w.z., c.w.u. i cyrk., wykonać w systemie instalacji sanitarnych i grzewczych  PE-
X/AL/PE-RT.
2.2.3 Cyrkulacja ciepłej wody za pomocą pompy cyrkulacyjnej.
Dane techniczne: prędkości: 1, wysokość podnoszenia H max: 14 dm3, klasa TF: 95, dopuszczenia na
tabliczce znamionowej: CE VDE, korpus pompy: mosiądz, wirnik: stal nierdzewna EPDM PPO PTFE
grafit, maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar, przyłącza rurowe: 1/2", długość montażowa: 80mm,
czynnik tłoczony: woda, zakres temperatury cieczy: 2-950 C, moc wejściowa przy prędkości 3: 7 kW,
częstotliwość podstawowa: 50 Hz, napięcie nominalne: 1x230 V, masa netto: 1 kg, masa: 1,12 kg.
2.2.4 Dla zminimalizowania zagrożenia oparzeniem, na przewodzie wypływu ciepłej wody
z wymiennika c.w. zamontować termostatyczny zawór mieszający ciepłej wody, rozmiar: 3/4”. Dane
techniczne: regulacja temperatury c.w. na wylocie w zakresie 30-600 C, korpus zaworu z niklowanej
stali, termometr
2.2.5 Pomiar zużycia wody za pomocą wodomierza Q = 2,5 m3/h, DN20
2.2.6 Armatura czerpalna: baterie z wyłącznikiem czasowym w budynku sanitariatów.
2.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.3.1. Rury i kształtki PVC
3. SPRZĘT
Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien
wykazać się możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z
uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji z rur
stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa sztucznego wielowarstwowych z wkładką
aluminiową, rur i kształtek z PP, PE-Pex. Do robót montażowych i izolacyjnych Wykonawca winien
dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych / podnośnikami nożycowymi.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji
technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z
Zamawiającym.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla
pozostałych branż.
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5.2 Instalacja wody zimnej, c.w.u i cyrkulacji:
Do przygotowania ciepłej wody zaprojektowano wymiennik c.w., przeznaczony do współpracy z
różnymi źródłami energii: kolektory słoneczne. Konstrukcja: zbiornik w zbiorniku. Pojemność całkowita
203 l., pojemność obiegu c.o. 95,7 l., pojemność zasobnika c.w. 99 l.
W okresie nadmiernego poboru ciepłej wody oraz w dni pochmurne ciepła woda podgrzewana będzie
za pomocą kotła elektrycznego o mocy 6 kW.
Instalację w.z., c.w.u. i cyrk., do podłączenia wymiennika c.w. wykonać za pomocą rur stalowych
ocynkowanych.
Cyrkulacja ciepłej wody za pomocą pompy cyrkulacyjnej.
Dane techniczne: prędkości: 1, wysokość podnoszenia H max: 14 dm3, klasa TF: 95, dopuszczenia na
tabliczce znamionowej: CE VDE, korpus pompy: mosiądz, wirnik: stal nierdzewna EPDM PPO PTFE
grafit, maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar, przyłącza rurowe: 1/2", długość montażowa: 80mm,
czynnik tłoczony: woda, zakres temperatury cieczy: 2-950 C, moc wejściowa przy prędkości 3: 7 kW,
częstotliwość podstawowa: 50 Hz, napięcie nominalne: 1x230 V, masa netto: 1 kg, masa: 1,12 kg.
Do instalacji w.z. i c.w.u., podłączyć przybory sanitarne.
Dla zminimalizowania zagrożenia oparzeniem, na przewodzie wypływu ciepłej wody z wymiennika
c.w. zaprojektowano zamontować termostatyczny zawór mieszający ciepłej wody, rozmiar: 3/4”. Dane
techniczne: regulacja temperatury c.w. na wylocie w zakresie 30-600 C, korpus zaworu z niklowanej
stali, termometr.
Instalację w.z., c.w.u. i cyrk., wykonać w systemie instalacji sanitarnych i grzewczych  PE-X/AL/PE-
RT.
Wielowarstwowe rury zespolone PE-X/AL/PE-RT składają się z 3 warstw: polietylenu sieciowanego
(PE-Xc) stanowiącego warstwę bazową, płaszcza aluminiowego oraz powłoki ochronnej z polietylenu
(PE-RT). Charakteryzują się między innymi wysoką plastycznością umożliwiającą ich swobodne
wyginanie przy jednoczesnym zachowaniu stabilności kształtu i wysokiej odporności na ściskanie.
Ponadto zapewniają długotrwałą wytrzymałość na działanie wysokiej temperatury oraz ciśnienia.
Montaż złączek odbywa się metodą zacisku. Wykorzystując specjalne narzędzia zaciskowe wykonuje
się zacisk metalowej tulei wraz z rurą. Połączenia rur za pomocą zaciskowych złączek są
połączeniami trwałymi, szczelnymi i nierozłącznymi. Dlatego mogą na stałe być montowane w ścianie
oraz w posadzce bez stosowania jakichkolwiek otworów rewizyjnych. Program złączek zaciskowych
obejmuje zarówno złączki do bezpośredniego łączenia rur, jak i złączki z gwintami, które
wykorzystywane są do połączeń z dodatkowymi urządzeniami instalacji. Złączki zaciskowe wykonane
są z tworzywa i wyposażone w zaciskowe tuleje ze stali szlachetnej.
Przewody instalacji w.z., c.w.u. i cyrk., prowadzić w posadzce i w bruzdach ściennych.
Przewody instalacji w.z., c.w.u. i cyrk. prowadzone w posadzce i w bruzdach ściennych zaizolować
cieplnie otuliną ochronną w systemie izolacji technicznych dla instalacji podtynkowych.
Przewody instalacji w.z., c.w.u. i cyrk. prowadzone w bruzdach ściennych zaizolować cieplnie otuliną
ochronną w systemie izolacji technicznych dla instalacji podtynkowych. Izolacja występuje w postaci
otulin bez nacięcia, o przekroju okrągłym. Produkt wykonany z wysokiej jakości pianki polietylenowej o
strukturze drobnych zamkniętych komórek w kolorze szarym. Laminowany jest z zewnątrz folią ze
wzmocnionego polietylenu koloru czerwonego. Przeznaczony jest do izolowania ciepło i
zimnochronnych rurociągów usytuowanych w bruzdach ściennych i podłogowych. Gęstość: 30-40
kg/m3, kolor folii: czerwony, współczynnik przewodzenia ciepła: 0,040 W/m*K przy temperaturze 40
°C.
Przewody instalacji w.z., c.w.u. i cyrk., prowadzone po wierzchu ścian zaizolować cieplnie w otulinie
izolacyjnej z wysokiej jakości pianki polietylenowej z wzdłużnym nacięciem. Przeznaczona jest do
izolowania ciepło i zimnochronnych rurociągów i urządzeń instalacyjnych transportujących nośnik
energii od -80 °C do 90 °C. Gęstość 30-40 kg/m3. Kolor szary. Współczynnik przewodzenia ciepła:
0,040 W/m*K, przy temperaturze 400 C.
Przewody instalacji w.z. i c.w.u. prowadzić poniżej instalacji elektrycznej z zachowaniem odległości:
- Minimum 0,5 m w układzie równoległym.
- Minimum 0,05 m w miejscu skrzyżowania.
Montaż przyborów sanitarnych wykonać na wysokości od posadzki do górnej krawędzi:
- Umywalka - 0,80 m
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- Zlewozmywak - 0,85 m
Pomiar zużycia wody w pomieszczeniu oznaczonym nr 005a (Pom. gosp.).
Pomiar zużycia wody za pomocą wodomierza Q = 2,5 m3/h, DN20. Przed i za wodomierzem należy
zamontować zawory przelotowe kulowe DN25. Zawór za wodomierzem zaprojektowano z kurkiem
spustowym. Za zestawem wodomierzowym (bezpośrednio za drugim zaworem) należy zamontować
zawór zwrotny antyskażeniowy DN25 typ EA, zabezpieczający sieć wodociągową przed wtórnym
zanieczyszczeniem zgodnie z normą PN-EN 1717:2003 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem
wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny”.
Pod montaż wodomierza należy przygotować konsolę montażową.
Badanie szczelności instalacji wodociągowej polega na napełnieniu jej wodą i odpowietrzeniu.
Ciśnienie próbne podnieść do 1,5 - krotnej wielkości ciśnienia roboczego. Podczas próby wstępnej
ciśnienie próbne w ciągu 30 min. dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10 min. W
ciągu następnych 30 min. próby spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. Bezpośrednio po
badaniu wstępnym przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie powstałe po
próbie wstępnej nie może spaść więcej niż 0,02 MPa. W tym czasie przeprowadzać obserwację
przewodów i armatury sprawdzając czy nie występują przecieki.
• Przy wykonywaniu połączeń z armaturą należy stosować gwintowane łączniki przejściowe.
• W zależności od średnicy rury, zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy wykonywać przy
użyciu łączników.
• Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji
• Kompensację przewodów z tworzywa sztucznego wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu
rur
• Rurociągi zasilające ( poziomy ) należy prowadzić na specjalnej konstrukcji wsporczej. Pozostałe
piony i poziome przewody wodociągowe , w pomieszczeniach bytowych – do skrycia w bruzdach
ściennych lub w stropie podwieszonym
• Przewody prowadzone w bruzdach powinny być izolowane i montowane na wspornikach i
uchwytach w sposób zabezpieczający je przed zetknięciem ze ściankami bruzd.
• W miejscach przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane i ławy
fundamentowe powinny być osadzone tuleje ochronne z PVC o średnicy dwa razy większej od
średnicy przewodu lub tulei stalowej o średnicy o 20 mm większej od średnicy przewodu, wypełnione
materiałem plastycznym (wyjątek stanowią przejścia przez przegrody stanowiące strefę oddzielenia
ppoż., w których będą stosowane atestowane masy plastyczne, dla których sposób wykonania
przejścia został narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie może być połączenia rur.
• Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu
zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją.
• Próbę szczelności na ciśnienie 0,9 MPa należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd , w których
prowadzone są przewody badanej instalacji. Przed próbą należy napełnić instalacje wodą oraz
dokładnie odpowietrzyć. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby
szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. Po stwierdzeniu
szczelności należy poddać instalację próbie podwyższonego ciśnienia.
• Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną,
drugi raz wodą o temp. 60°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek,
punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie
wodociągowe.
• Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej , instalację należy przepłukać. Płukanie przeprowadzić przy
pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, całkowicie otwartych zaworach i usuniętych korkach zaślepiających.
Po płukaniu napełnić instalację wodą filtrowaną i odpowietrzyć
• Instalację po wypłukaniu należy zdezynfekować używając do tego 4% podchlorynu sodu w dawce
200 mg/l , a następnie przewody dokładnie wypłukać.
• Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwie po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale
co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna
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towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana
technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.
• Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i
urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, (…) COBRTI Instal Zeszyt 7. – Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r.
5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej:
Ścieki sanitarne z budynku będą odprowadzane grawitacyjnie za pomocą projektowanych przyłączy
kanalizacji sanitarnej.
Rozdzielić ścieki sanitarne od ścieków sanitarnych zawierających tłuszcze.
Ścieki sanitarne odprowadzać za pomocą przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
Ścieki sanitarne zawierające tłuszcze odprowadzać za pomocą przyłącza do istniejącej kanalizacji
sanitarnej odprowadzającej ścieki na istniejący separator tłuszczów.
Do instalacji kanalizacji sanitarnej podłączyć projektowane przybory sanitarne. Instalację kanalizacji
sanitarnej wykonać z przewodów i kształtek kielichowych z PVC łączonych na wcisk i uszczelnionych
pierścieniem gumowym.
Minimalny spadek podejścia od przyboru sanitarnego w kierunku pionu powinien wynosić 2%.
Pion nr 1 na instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne oraz pion nr 2 na
instalacji kanalizacji sanitarnej zawierającej tłuszcze wyprowadzić nad dach budynku i zakończyć
wywiewką.
W pomieszczeniu nr 005 (Pom. mag. - techn.) wpust podłogowy z syfonem.
Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzić pod posadzką i  w bruzdach ściennych.
Trasę przewodów odpływowych, ich średnice i spadki oraz lokalizację pionów wykonać zgodnie z
graficzną częścią opracowania
• Piony i podejścia kanalizacyjne mocować do ścian pod kielichami uchwytami typowymi
• Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
• Przejścia przewodów przez strefy ppoż uszczelnić masą ogniochronną z atestem np. typu CP601S
HILTI
• Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej ( wg PN-81/B-10700.01 ) powinno odpowiadać
następującym warunkom:
• podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków należy sprawdzić na szczelność w
czasie swobodnego przepływu przez nie wody,
• kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność
po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.
• Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i
urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, (…) COBRTI Instal Zeszyt 7. – Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r.
• Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale
co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna
towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana
technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakości robót.
6.2 Zasady kontroli jakości robót.
6.3 Pobieranie próbek.
6.4 Badania i pomiary.
6.5 Raporty z badań.
6.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego.
6.7 Certyfikaty i deklaracje.
6.8 Dokumenty budowy.
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Zasady obmiaru robót
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory międzyoperacyjne:
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
• przebieg tras kanalizacyjnych,
• szczelność połączeń kanalizacyjnych,
• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
• elementy kompensacji,
• lokalizacja przyborów sanitarnych,
• sprawdzenie czy podgrzewacze i inne zbiorniki, zawory redukcyjne, armatura automatycznej
• regulacji są wyposażone w tablice znamionowe,
• sprawdzenie szczelności zaworów zwrotnych antyskażeniowych,
• sprawdzenie czy aparatura automatycznej regulacji spełnia swoje zadanie.
Sprawdzenie układu automatycznej regulacji temperatury ciepłej wody polega na sprawdzeniu czy
z chwilą osiągnięcia granicznej temperatury ciepłej wody następuje automatyczne ograniczenie lub
zamknięcie przepływu czynnika grzejnego przez zawór.
8.1 Odbiór częściowy:
a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu
robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego,
b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół
i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.2 Odbiór końcowy:
a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy przedłożyć
protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z
dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych,
b) przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokół odbiorów częściowych
i prób szczelności,
c) w szczególności należy skontrolować:
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających,
- wielkość spadków przewodu,
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,
- prawidłowość wykonania odpowietrzników, zaworów napowietrzających,
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
- prawidłowość ustawienia wydłużek armatury,
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,
- jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres
dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
10. RZEPISY ZWIĄZANE
NORMY:
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.
+ Ap1:1999 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
WARUNKI TECHNICZNE:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa
1996. Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń.
.

S-02.00.00
WEWNĘTRZNA INSTALACJA NADMIARU CIEPŁA Z PODGRZEWACZA SOLARNEGO

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
dla wentylacji mechanicznej związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym
Siole”.
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: Instalacja
nadmiaru ciepła z podgrzewacza solarnego
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki
dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
INSTALACJA NADMIARU CIEPŁA
2.2.1. Obieg grzewczy c.o. zaprojektowano za pomocą pompy obiegowej.
Dane techniczne: wysokość podnoszenia Hmax: 40 dm3, klasa TF: 110,  korpus pompy: żeliwo szare ,
wirnik: Kompozyt PP, zakres temperatury otoczenia: 0-400 C, maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar,
przyłącza rurowe: G 1.1/2”, ciśnienie PN10, długość montażowa: 180 mm, czynnik tłoczony: woda,
zakres temperatury cieczy: 2-1100 C, moc wejściowa P1: 54-22 W, częstotliwość podstawowa: 50 Hz,
napięcie nominalne: 1x230V, max. zużycie prądu: 0,05-0,19 A, rodzaj izolacji (IEC35-5): F,
zabezpieczenie termiczne: ELEC, masa netto: 2,1 kg, masa: 2,3 kg.
2.2.2. Sterowanie pracą pompy obiegowej za pomocą przewodowego regulatora temperatury.
Dane techniczne: Zakres temperatury pracy: 0-450 C, zakres sterowania temperatury:
4-300 C, histereza: +-0,2/+-0,40 C, ilość poziomów temperatury 2+urlopowa, temperatura
przeciwzamrożeniowa: modyfikowana 4-100 C, cykl pracy:  tygodniowy programowalny, kontrola stanu
pracy: ekran LCD, maksymalny prąd obciążenia: 8A, zasilanie regulatora: 2 baterie AA 1,5V, stopień
ochrony: IP20.
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2.2.3. Grzejniki, płytowe z elementami konwekcyjnymi z dolnym zasilaniem, fabrycznie zamontowana
wkładka zaworowa wraz z odpowietrznikiem i korkiem spustowym
2.2.4. Izolacja termiczna zgodnie z PN-B-02421:2000;
3. SPRZĘT
Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej c.o. Wykonawca powinien wykazać się
migotliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań
technicznych, szczególnie w zakresie rur z tworzywa sztucznego. Montaż rurociągów stalowych
wymaga specjalistycznego przygotowania pracowników w zakresie robót spawalniczych.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji
technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z
Zamawiającym.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
• Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
• Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla
pozostałych branż.
3.2. Instalacja nadmiaru ciepła z podgrzewacza solarnego
Instalację odbioru nadmiaru ciepła z podgrzewacza solarnego c.w. do rozdzielaczy w szafce
rozdzielaczowej natynkowej wykonać z rur stalowych czarnych prowadzonych w otulinie ochronnej po
wierzchu ścian.
Obieg grzewczy c.o. zaprojektowano za pomocą pompy obiegowej.
Dane techniczne: wysokość podnoszenia Hmax: 40 dm3, klasa TF: 110,  korpus pompy: żeliwo szare ,
wirnik: Kompozyt PP, zakres temperatury otoczenia: 0-400 C, maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar,
przyłącza rurowe: G 1.1/2”, ciśnienie PN10, długość montażowa: 180 mm, czynnik tłoczony: woda,
zakres temperatury cieczy: 2-1100 C, moc wejściowa P1: 54-22 W, częstotliwość podstawowa: 50 Hz,
napięcie nominalne: 1x230V, max. zużycie prądu: 0,05-0,19 A, rodzaj izolacji (IEC35-5): F,
zabezpieczenie termiczne: ELEC, masa netto: 2,1 kg, masa: 2,3 kg.
Sterowanie pracą pompy obiegowej za pomocą przewodowego regulatora temperatury.
Dane techniczne: Zakres temperatury pracy: 0-450 C, zakres sterowania temperatury:
4-300 C, histereza: +-0,2/+-0,40 C, ilość poziomów temperatury 2+urlopowa, temperatura
przeciwzamrożeniowa: modyfikowana 4-100 C, cykl pracy:  tygodniowy programowalny, kontrola stanu
pracy: ekran LCD, maksymalny prąd obciążenia: 8A, zasilanie regulatora: 2 baterie AA 1,5V, stopień
ochrony: IP20.
Instalację odbioru nadmiaru ciepła z podgrzewacza solarnego c.w od rozdzielaczy w szafce
natynkowej do grzejników wykonać w systemie instalacji sanitarnych i grzewczych PE-X/AL/PE-RT.
Wielowarstwowe rury zespolone PE-X/AL/PE-RT składają się z 3 warstw: polietylenu sieciowanego
(PE-Xc) stanowiącego warstwę bazową, płaszcza aluminiowego oraz powłoki ochronnej z polietylenu
(PE-RT). Charakteryzują się między innymi wysoką plastycznością umożliwiającą ich swobodne
wyginanie przy jednoczesnym zachowaniu stabilności kształtu i wysokiej odporności na ściskanie.
Ponadto zapewniają długotrwałą wytrzymałość na działanie wysokiej temperatury oraz ciśnienia.
Montaż złączek odbywa się metodą zacisku. Wykorzystując specjalne narzędzia zaciskowe wykonuje
się zacisk metalowej tulei wraz z rurą. Połączenia rur za pomocą zaciskowych złączek są
połączeniami trwałymi, szczelnymi i nierozłącznymi. Dlatego mogą na stałe być montowane w ścianie
oraz w posadzce bez stosowania jakichkolwiek otworów rewizyjnych. Program złączek zaciskowych
obejmuje zarówno złączki do bezpośredniego łączenia rur, jak i złączki z gwintami, które
wykorzystywane są do połączeń z dodatkowymi urządzeniami instalacji. Złączki zaciskowe wykonane
są z tworzywa i wyposażone w zaciskowe tuleje ze stali szlachetnej.
Przewody prowadzone w posadzce zaizolować cieplnie otuliną ochronną w systemie izolacji
technicznych dla instalacji podtynkowych.
Na przewodach zasilających i powrotnych przy grzejnikach zamontować zawory odcinające na klucz
imbusowy.
Przy grzejnikach zamontować głowice termostatyczne, z gwintem M 30x1,5.
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Głowica termostatyczna z gwintem M 30x1,5 z czujnikiem cieczowym, zakres  nastaw
(6–280 C), zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 60 C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za
pomocą sztyftów blokujących.
Zestawienie grzejników
Grzejniki, płytowe z elementami konwekcyjnymi z dolnym zasilaniem, fabrycznie zamontowana
wkładka zaworowa wraz z odpowietrznikiem i korkiem spustowym.
Dane techniczne:
- w komplecie z grzejnikiem 2 lub 3 konsole.
- fabrycznie zamontowane: wkładka zaworowa z nastawą wstępną (M 30x1,5 1/2”) i korek spustowy
oraz odpowietrznik.
- króćce podłączeniowe: 6 x Ø ½” i korek spustowy.
- kolor: w standardzie RAL 9016.
  Typ i ilość dobranych grzejników:
− 22 600/450 – szt. 4
− 22 600/600 – szt. 2
Próba instalacji odbioru nadmiaru ciepła z podgrzewacza solarnego c.w
Po wykonaniu instalacji przeprowadzić płukanie instalacji przy otwartych zaworach termostatycznych,
a następnie wykonać próbę instalacji na zimno i na gorąco.
• W zależności od średnicy rury, zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy wykonywać przy
użyciu łączników lub gięcia.
• Przejścia głównych przewodów rozdzielczych przez przegrody ppoż zabezpieczyć przepustami
instalacyjnymi EI 120
• Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych wykonać zgodnie w wytycznymi producenta systemu.
Połączenia rur z tworzyw sztucznych należy wykonywać za pomocą łączników metodą zgrzewania
• Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego.
• Przewody prowadzić ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy , umożliwiającym odwodnienie instalacji
• Piony prowadzić po ścianach budynku. Obudowy przewodów poziomych i pionów wg projektu
architektury.
• Kompensację przewodów z tworzyw sztucznych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur z
zastosowaniem elementów kompensujących, punktów stałych i przesuwnych. Izolację cieplną
rurociągów należy wykonać zgodnie z normą PN-85/B-02421 . Podejścia pod piony wykonać z
ramieniem kompensacyjnym.
• Przed przystąpieniem do badań, prób i uruchomieniem instalacji , należy dokonać przeglądu
zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją.
• Całość instalacji płukać bardzo starannie przy całkowicie otwartych zaworach termostatycznych
• Badanie szczelności na zimno. Badanie szczelności na ciśnienie 0,5 MPa należy przeprowadzić
przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.
• Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu
pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu na gorąco należy
przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach
roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Podczas próby
szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień oraz skontrolować
zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy
usunąć. Wynik próby uznaje się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani
roszenia, a przy ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. Próbę wykonać na
ciśnienie 0,5 MPa
• Przed rozpoczęciem rozruchu instalacji w stanie gorącym należy ustawić zawory przy grzejnikach
wg wskazanych nastaw, a następnie założyć głowice termostatyczne. Grzejniki w klasach należy
obudować zgodnie z projektem architektury.
• W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje i pomiary urządzeń.
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• Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji
z naniesieniem rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania.
• Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale
co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna
towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana
technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.
• Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i
urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” dla robót nie
objętych nowymi warunkami technicznymi (…) COBRTI Instal.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakości robót.
6.2 Zasady kontroli jakości robót.
6.3 Badania prowadzone przez Zamawiającego.
6.4 Certyfikaty i deklaracje.
6.5 Dokumenty budowy.
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Zasady obmiaru robót.
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
8.1 Odbiór częściowy:
Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót,
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w
dzienniku budowy.
8.2 Odbiór końcowy:
a) przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunków technicznych,
b) przy odbiorze urządzenia instalacji c.o. należy przedłożyć protokół odbiorów częściowych i prób
szczelności,
c) w szczególności należy skontrolować:
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających,
- wielkość spadków przewodów,
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,
- prawidłowość wykonania odpowietrzników i punktów spustowych,
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
- jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres
dokumentacji.
Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
10. RZEPISY ZWIĄZANE
NORMY:
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.
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Wymagania i badania odbiorcze.
PN-64-/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodności.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.
PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania.
WARUNKI TECHNICZNE:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa
1996.
Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń.

S-03.00.00
INSTALACJA KLIMATYZACJI

(Kod CPV: 39717200-3)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
instalacji klimatyzacji związanej z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym Siole”.
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w
punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku gastronomicznym:
• instalacji klimatyzatorów
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki
dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.
2. MATERIAŁY
2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
2.2 INSTALACJA KLIMATYZACJI
URZĄDZENIA:
Pomieszczenie nr 001 Sala
W pomieszczeniu nr 001 (Sala) klimatyzator ścienny inwerter split model kasetonowy.
Wydajność: chłodzenie: 10,0 (2,8~11,2) kW / grzanie: 11,2 (2,7~12,7) kW
Jednostka wewnętrzna/maskownica
Wymiary: (wys. x szer. x głębokość) 288x840x840mm/50x950x950mm
masa netto: 26/5,5 kg.
Jednostka zewnętrzna
Wymiary: (wys. x szer. x głębokość) 830x900x330mm, masa netto: 61 kg.
Instalacja chłodnicza:
Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej za pomocą rur miedzianych w otulinie
(ciecz/gaz): 9,52/15,88mm.
Przewody łączące jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną prowadzić po wierzchu ścian pod stropem.
Pomieszczenie nr 004 Katering
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W pomieszczeniu nr 004 Katering klimatyzator inwerter split model ścienny.
Wydajność: chłodzenie: 2,0 (0,5~3,0) kW / grzanie: 3,0 (0,5~4,0) kW
Jednostka wewnętrzna
Wymiary: (wys. x szer. x głębokość) 282x870x185 mm
masa netto: 9,5 kg   
Jednostka zewnętrzna
Wymiary: (wys. x szer. x głębokość) 540x660x290mm, masa netto 23 kg
Instalacja chłodnicza:
Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej za pomocą rur miedzianych w otulinie
(ciecz/gaz): 6,35/9,52 mm.
Przewody łączące jednostkę wewnętrzna i zewnętrzną prowadzić po wierzchu ścian pod stropem.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót instalacyjnych i montażu urządzeń Wykonawca robót powinien wykazać się
możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: do robót montażowych: zestawem
specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji
technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z
Zamawiającym.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
5.2.Urządzenia.
• Sposób zamocowania klimatyzatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na
konstrukcję budynku (przez montaż na ramach nośnych stosowanie płyt amortyzacyjnych,
amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalację przez stosowanie
łączników elastycznych.
• Urządzenia montować zgodnie z instrukcją podaną przez Producenta
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakości robót.
6.2 Zasady kontroli jakości robót.
6.3 Badania i pomiary.
6.4 Raporty z badań.
6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego.
6.6 Certyfikaty i deklaracje.
6.7 Dokumenty budowy.
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Zasady obmiaru robót.
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
Przy odbiorze końcowym powinny zostać dostarczone dokumenty:
-świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres
dokumentacji.
Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
10. RZEPISY ZWIĄZANE
NORMY:
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń.
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S-04.00.00
INSTALACJA SOLARNA
(Kod CPV: 09331100-9)

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
instalacji solarnej związanej z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym Siole”.
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w
punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z wykonaniem instalacji solarnej:
• montaż 2 kolektorów słonecznych płaskich
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki
dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.
2. MATERIAŁY
2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
Budynek gastronomiczny
2.2. Kolektor słoneczny płaski – 2 szt
Dane techniczne: pojemność całkowita: 1,7 l., powierzchnia całkowita: 2,516 m2, powierzchnia
absorbera / apertury 2,4 m2, sprawność optyczna dla powierzchni apertury: 78%. maks. Dopuszczalne
ciśnienie pracy: 10 bar, temperatura stagnacji : 1800 C, grubość szkła: 3,2mm, grubość izolacji: 40mm,
współczynnik przewodzenia izolacji: 0,035 W/m*K, współczynnik strat liniowych: 3,123 W/m2*K,
współczynnik strat nieliniowych: 0,019 W/m2*K2, Absorpcja: 94 %, podłączenia: Ø22, czynnik
grzewczy: woda + glikol propylenowy, wysokość: 2150mm, szerokość: 1170mm, głębokość: 84mm,
masa (pusty): 39 kg.
• Grupa pompowa solarna podwójna 2-12 l/min., wyposażenie grupy pompowej: pompa solarna

elektroniczna, zawór bezpieczeństwa 6 bar, 2 wskaźniki temperatury, manometr
0-10 bar, regulator przepływu (rotometr), zawory napełniania i spustowy, 2 zawory odcinające,
obudowa izolacji ciepłochronnej, separator powietrza z odpowietrznikiem.

•  Naczynie przeponowe 18 dm3,
• Odpowietrznik automatyczny z trójnikiem i zaworem odcinającym,
• Regulator solarny z czujnikami, czujnikiem temperatury kolektora, czujnikiem temperatury

zasobnika
2.3. Kocioł elektryczny
Kocioł elektryczny c.o., moc znamionowa 6 kW, wyposażony w pompę obiegową c.o., przeponowe
naczynie wzbiorcze o pojemności 6 litrów.
Dane techniczne: ciśnienie dopuszczone 0,3 MPa, ciśnienie minimalne: 0,05 MPa, temperatura
wylotowa 20-850 C, wysokość 710mm, szerokość418 mm, głębokość 252 mm, masa 24,5 kg, króćce
przyłączeniowe kotła: G 3/4” gwint wewnętrzny, przeponowe naczynie wzbiorcze 6 l., stopień ochrony
IP22, elektroniczny układ sterowania, automatyczna modulacja mocy, regulacja temperatury wody w
zakresie od 200 C do 850 C.
2.4. Wymiennik ciepłej wody
Przygotowywanie ciepłej wody zaprojektowano w wymienniku c.w., konstrukcja: zbiornik w zbiorniku, o
pojemności całkowitej 203 l.
2.5. Ciśnieniowe naczynie przeponowe o pojemności 18 dm3, do instalacji grzewczych. Dane
techniczne: waga: 2,9 kg, średnica: 280mm, wysokość H=380mm, R 3/4", oraz dwóch zaworów
bezpieczeństwa, o średnicy 1/2", d=12, nastawa 3,0 bar.



101

2.6. Ciśnieniowe naczynie przeponowe o pojemności V=18 dm3, do instalacji wody użytkowej. Dane
techniczne: Połączenie naczynia przeponowego z rurą bezpieczeństwa zaprojektowano za pomocą
złącza samoodcinającego 3/4”, aga 3,2 kg, średnica: 280 mm, wysokość H=410 mm, R ¾", oraz
zaworu bezpieczeństwa c.w. 6 bar, 3/4". Połączenie naczynia przeponowego z rurą bezpieczeństwa
zaprojektowano za pomocą złącza samoodcinającego 3/4”.
2.7. Pompa cyrkulacyjna. Dane techniczne: prędkości: 1, wysokość podnoszenia H max: 14 dm3,
klasa TF: 95, dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE VDE, korpus pompy: mosiądz, wirnik: stal
nierdzewna EPDM PPO PTFE grafit, maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar, przyłącza rurowe: 1/2",
długość montażowa: 80mm, czynnik tłoczony: woda, zakres temperatury cieczy: 2-950 C, moc
wejściowa przy prędkości 3: 7 kW, częstotliwość podstawowa: 50 Hz, napięcie nominalne: 1x230 V,
masa netto: 1 kg, masa: 1,12 kg.
2.8. Pompa obiegowa. Dane techniczne: wysokość podnoszenia Hmax: 40 dm3, klasa TF: 110,
dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE GS CE, korpus pompy: żeliwo szare EN-JL 1020 ASTM
A48-25 B, wirnik: Kompozyt PP, zakres temperatury otoczenia: 0-400 C, maksymalne ciśnienie pracy:
10 bar, przyłącza rurowe: G 1.1/2”, ciśnienie PN10, długość montażowa: 180 mm, czynnik tłoczony:
woda, zakres temperatury cieczy: 2-1100 C, moc wejściowa P1: 54-22 W, częstotliwość podstawowa:
50 Hz, napięcie nominalne: 1x230V, max. zużycie prądu: 0,05-0,19 A, rodzaj izolacji (IEC35-5): F,
zabezpieczenie termiczne: ELEC, masa netto: 2,1 kg, masa: 2,3 kg.
2.9. Regulator temperatury. Dane techniczne: Zakres temperatury pracy: 0-450C, zakres sterowania
temperatury: 4-300 C, histereza: +-0,2/+-0,40 C, ilość poziomów temperatury 2+urlopowa, temperatura
przeciwzamrożeniowa: modyfikowana 4-100C, cykl pracy:  tygodniowy programowalny, kontrola stanu
pracy: ekran LCD, maksymalny prąd obciążenia: 8A, zasilanie regulatora: 2 baterie AA 1,5V, stopień
ochrony: IP20.
Budynek sanitariatów z salą ekspozycyjną
2.10. Kolektor słoneczny płaski – 8 szt
Dane techniczne: pojemność całkowita: 1,7 l., powierzchnia całkowita: 2,516 m2, powierzchnia
absorbera / apertury 2,4 m2, sprawność optyczna dla powierzchni apertury: 78%. maks. Dopuszczalne
ciśnienie pracy: 10 bar, temperatura stagnacji : 1800 C, grubość szkła: 3,2mm, grubość izolacji: 40mm,
współczynnik przewodzenia izolacji: 0,035 W/m2*K, współczynnik strat liniowych: 3,123 W/m2*K,
współczynnik strat nieliniowych: 0,019 W/m2*K2, Absorpcja: 94 %, podłączenia: Ø22, czynnik
grzewczy: woda+glikol propylenowy, wysokość: 2150mm, szerokość: 1170mm, głębokość: 84mm,
masa (pusty): 39 kg.
- Grupa pompowa solarna podwójna 5-40 l/min.,
wyposażenie grupy pompowej: pompa solarna elektroniczna, zawór bezpieczeństwa 6 bar, 2
wskaźniki temperatury, manometr 0-10 bar, regulator przepływu (rotometr), zawory napełniania i
spustowy, 2 zawory odcinające, obudowa izolacji ciepłochronnej, separator powietrza z
odpowietrznikiem.
-Naczynie przeponowe 25 dm3,
- 2 odpowietrzniki automatyczne z trójnikiem i zaworem odcinającym,
- Regulator solarny z czujnikami,  czujnikiem temperatury kolektora, czujnikiem temperatury zasobnika
2.11.Kocioł elektryczny
Kocioł elektryczny c.o. , moc znamionowa 24 kW, wyposażony w pompę obiegową c.o., przeponowe
naczynie wzbiorcze o pojemności 6 litrów.
Dane techniczne: ciśnienie dopuszczone 0,3 MPa, ciśnienie minimalne: 0,05 MPa, temperatura
wylotowa 20-850 C, wysokość 710mm, szerokość418 mm, głębokość 252 mm, masa 24,5 kg, króćce
przyłączeniowe kotła: G 3/4” gwint wewn., przeponowe naczynie wzbiorcze 6 l., stopień ochrony IP22,
elektroniczny układ sterowania, automatyczna modulacja mocy, regulacja temperatury wody w
zakresie od 200 C do 850 C.
2.12.Wymiennik ciepłej wody
Konstrukcja zbiornik w zbiorniku, o pojemności całkowitej 800 l.
2.13.Ciśnieniowe naczynie przeponowe o pojemności 35 dm3, do instalacji grzewczych. Dane
techniczne: waga: 5,5 kg, średnica: 354mm, wysokość H=465mm, R 3/4", oraz dwóch zaworów
bezpieczeństwa , o średnicy 3/4", d=14, nastawa 3,0 bar. Zawór bezpieczeństwa 3/4” zamontować na
rurze bezpieczeństwa i na króćcu obiegu grzewczego wymiennika c.w..
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.
2.14. Ciśnieniowe naczynie przeponowe o pojemności V=25 dm3, do instalacji wody użytkowej.
Dane techniczne: Waga 3,8 kg, średnica: 280 mm, wysokość H=520 mm, R 3/4”, oraz  zaworu
bezpieczeństwa c.w. 6 bar, 1". Połączenie naczynia przeponowego z rurą bezpieczeństwa
zaprojektowano za pomocą złącza samoodcinającego 3/4”.
2.15.Pompa cyrkulacyjna. Dane techniczne: wysokość podnoszenia H max: 45 dm2, klasa TF: 110,
korpus pompy: stal nierdzewna, wirnik: kompozyt PP, maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar, przyłącza
rurowe: 1.1/4", długość montażowa: 150mm, czynnik tłoczony: woda, zakres temperatury cieczy: 2-
1100 C, moc wejściowa P1: 7-45 kW, częstotliwość podstawowa: 50 Hz, napięcie nominalne: 1x230 V,
masa: 2 kg.             
2.16.Pompa obiegowa. Dane techniczne: wysokość podnoszenia Hmax: 40 dm3, klasa TF: 110,
korpus pompy: żeliwo szare, wirnik: Kompozyt PP, zakres temperatury otoczenia: 0-400 C,
maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar, przyłącza rurowe: G 1.1/2”, ciśnienie PN10, długość montażowa:
180 mm, czynnik tłoczony: woda, zakres temperatury cieczy: 2-1100 C, moc wejściowa P1: 54-22 W,
częstotliwość podstawowa: 50Hz, napięcie nominalne: 1x230V, max. zużycie prądu: 0,05-0,19 A,
rodzaj izolacji (IEC35-5): F, zabezpieczenie termiczne: ELEC, masa: 2,3 kg.
2.17.Regulator temperatury. Dane techniczne: Zakres temperatury pracy: 0-450 C, zakres
sterowania temperatury: 4-300 C, histereza: +-0,2/+-0,40 C, ilość poziomów temperatury 2+urlopowa,
temperatura przeciwzamrożeniowa: modyfikowana 4-100 C, cykl pracy: tygodniowy programowalny,
kontrola stanu pracy: ekran LCD, V, stopień ochrony: IP20.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz sprzętu zgodnego z instrukcją montażu
kolektorów. Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umową. Wszelki używany sprzęt i urządzenia przez Wykonawcę do
wykonania robót objętych umową, muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla Wykonawcy oraz
osób trzecich przebywających na terenie budowy. W przypadkach wzbudzających wątpliwość
odnośnie jakości i bezpieczeństwa sprzętu, Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy
dokumentów lub ich kopii, potwierdzających stan techniczny danej maszyny lub sprzętu. W
wymaganych przypadkach, obsługa maszyn i urządzeń może być prowadzona wyłącznie przez
uprawnione osoby, co również podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub Kierownika
budowy.
4. TRANSPORT
Środki transportu, które wykorzystuje Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych powinny
być sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy, jak i osób przebywających na budowie. W
przypadku montażu rusztowań fasadowych wymagane jest odebranie i dopuszczenie przez
odpowiednie służby. Wykonawca powinien na terenie budowy poruszać się tylko takimi środkami
transportowymi, które są przewidziane w dokumentacji projektowej (np. kosztorysy) lub Specyfikacji
Technicznej.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
5.2.Urządzenia.
Instalację solarną pracującą na potrzeby przygotowania c.w.
Źródłem ciepła dla przygotowania c.w., będą kolektory słoneczne i kocioł elektryczny.
Budynek gastronomiczny
Urządzenia związane z instalacją solarną zamontować w pomieszczeniu wskazanym w dokumentacji
projektowej.
Źródło ciepła – obieg solarny
W skład obiegu solarnego wchodzi:
• 2 kolektory słoneczne płaskie
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Kolektory zamontować na dachu budynku na konstrukcjach wg rozwiązania producenta systemu, kąt
nachylenia kolektorów 45o, w kierunku południowym.
Instalację solarną wykonać z rur miedzianych łączonych za pomocą lutu twardego.
Instalację solarną prowadzić w otulinie ochronnej. Izolacja ochronna z kauczuku syntetycznego o
wyjątkowej odporności  Dane techniczne: Bardzo elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętej
mikrostrukturze komórkowej odporny na wysoką temperaturę i promieniowanie UV. Materiał:
Ekstradowana pianka na bazie kauczuku syntetycznego EPDM w kolorze grafitowym
Źródło ciepła – kocioł elektryczny
kocioł elektryczny c.o., moc znamionowa 6 kW, wyposażony w pompę obiegową c.o., przeponowe
naczynie wzbiorcze o pojemności 6 litrów.
Wymiennik ciepłej wody
Przygotowywanie ciepłej wody w wymienniku c.w., konstrukcja: zbiornik w zbiorniku, o pojemności
całkowitej 203 l. Wymiennik c.w., przeznaczony jest  do współpracy z różnymi źródłami energii: w tym
kolektory słoneczne. Możliwość wyposażenia w grzałkę elektryczną.
Zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej. Wężownica ze stali umieszczona w dolnej części zbiornika
zewnętrznego do podłączenia dodatkowego źródła energii. Izolacja wymiennika grubości 50 mm
sztywny poliuretan. Wymiennik c.w. wyposażony w termostat nastawny. Króciec cyrkulacyjny.
Pozycja montażu stojąca. 7 króćców dla obiegu c.o., 2 króćce dla wężownicy i 3 dla obiegu c.w..
Dane techniczne: Pojemność całkowita: 203 l., Pojemność obiegu c.o.: 95,7 l., Pojemność zasobnika
c.w. 99 l., Powierzchnia grzewcza zasobnika: 1,26m2, powierzchnia grzewcza wężownicy: 1,4m2,
masa (pusty) 68 kg.
Zabezpieczenie obiegu grzewczego przed wzrostem dopuszczalnego ciśnienia za pomocą
ciśnieniowego naczynia przeponowego o pojemności 18 dm3, do instalacji grzewczych. Dane
techniczne: waga: 2,9 kg, średnica: 280mm, wysokość H=380mm, R 3/4", oraz dwóch zaworów
bezpieczeństwa, o średnicy 1/2", d=12, nastawa 3,0 bar. Zawór bezpieczeństwa 1/2” zamontować na
rurze bezpieczeństwa i na króćcu obiegu grzewczego wymiennika c.w..
Połączenie naczynia przeponowego z rurą bezpieczeństwa zaprojektowano za pomocą złącza
samoodcinającego 3/4”.
Zabezpieczenia obiegu wody użytkowej przed wzrostem dopuszczalnego ciśnienia za pomocą
ciśnieniowego naczynia przeponowego o pojemności V=18 dm3, do instalacji wody użytkowej. Dane
techniczne: Połączenie naczynia przeponowego z rurą bezpieczeństwa zaprojektowano za pomocą
złącza samoodcinającego 3/4”, aga 3,2 kg, średnica: 280 mm, wysokość H=410 mm, R ¾", oraz
zaworu bezpieczeństwa c.w. 6 bar, 3/4". Połączenie naczynia przeponowego z rurą bezpieczeństwa
zaprojektowano za pomocą złącza samoodcinającego 3/4”.
Dla zminimalizowania zagrożenia oparzeniem, na przewodzie wypływu ciepłej wody z wymiennika
c.w. zamontować termostatyczny zawór mieszający ciepłej wody, rozmiar: 3/4”. Dane techniczne:
regulacja temperatury c.w. na wylocie w zakresie 30-600 C, korpus zaworu z niklowanej stali,
termometr.
Cyrkulację ciepłej wody za pomocą pompy cyrkulacyjnej. Dane techniczne: prędkości: 1, wysokość
podnoszenia H max: 14 dm3, klasa TF: 95, dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE VDE, korpus
pompy: mosiądz, wirnik: stal nierdzewna EPDM PPO PTFE grafit, maksymalne ciśnienie pracy: 10
bar, przyłącza rurowe: 1/2", długość montażowa: 80mm, czynnik tłoczony: woda, zakres temperatury
cieczy: 2-950 C, moc wejściowa przy prędkości 3: 7 kW, częstotliwość podstawowa: 50 Hz, napięcie
nominalne: 1x230 V, masa netto: 1 kg, masa: 1,12 kg.
Instalację w.z., c.w.u. i cyrk. do podłączenia wymiennika c.w. wykonać z rur stalowych ocynkowanych
łączonych na gwint.
Instalację obiegu grzewczego c.o. do podłączenia wymiennika c.w. wykonać z rur stalowych czarnych
łączonych za pomocą spawania.
Obieg grzewczy c.o. za pomocą pompy obiegowej. Dane techniczne: wysokość podnoszenia Hmax: 40
dm3, klasa TF: 110, dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE GS CE, korpus pompy: żeliwo
szare EN-JL 1020 ASTM A48-25 B, wirnik: Kompozyt PP, zakres temperatury otoczenia: 0-400 C,
maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar, przyłącza rurowe: G 1.1/2”, ciśnienie PN10, długość montażowa:
180 mm, czynnik tłoczony: woda, zakres temperatury cieczy: 2-1100 C, moc wejściowa P1: 54-22 W,
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częstotliwość podstawowa: 50 Hz, napięcie nominalne: 1x230V, max. zużycie prądu: 0,05-0,19 A,
rodzaj izolacji (IEC35-5): F, zabezpieczenie termiczne: ELEC, masa netto: 2,1 kg, masa: 2,3 kg.
Sterowanie pracą pompy obiegu grzewczego za pomocą przewodowego regulatora temperatury.
Dane techniczne: Zakres temperatury pracy: 0-450C, zakres sterowania temperatury: 4-300 C,
histereza: +-0,2/+-0,40 C, ilość poziomów temperatury 2+urlopowa, temperatura
przeciwzamrożeniowa: modyfikowana 4-100C, cykl pracy:  tygodniowy programowalny, kontrola stanu
pracy: ekran LCD, maksymalny prąd obciążenia: 8A, zasilanie regulatora: 2 baterie AA 1,5V, stopień
ochrony: IP20.
Budynek sanitariatów z salą ekspozycyjną
Instalacja solarna pracująca na potrzeby przygotowania c.w.,
Źródłem ciepła dla przygotowania c.w., będą kolektory słoneczne i kocioł elektryczny.
Urządzenia związane z instalacją solarną zamontować w pomieszczeniu wskazanym w dokumentacji
technicznej
Źródło ciepła – obieg solarny
W skład obiegu solarnego wchodzi:
8 kolektorów słonecznych płaskie,
- Grupa pompowa solarna podwójna 5-40 l/min.,
wyposażenie grupy pompowej: pompa solarna elektroniczna, zawór bezpieczeństwa 6 bar, 2
wskaźniki temperatury, manometr 0-10 bar, regulator przepływu (rotometr), zawory napełniania i
spustowy, 2 zawory odcinające, obudowa izolacji ciepłochronnej, separator powietrza z
odpowietrznikiem.
- Naczynie przeponowe 25 dm3,
- 2 odpowietrzniki automatyczne z trójnikiem i zaworem odcinającym,
- Regulator solarny z czujnikami,  czujnikiem temperatury kolektora, czujnikiem temperatury zasobnika
Kolektory zamontować na dachu budynku na konstrukcjach wg rozwiązania producenta systemu, kąt
nachylenia kolektorów 45o, w kierunku południowym.
Instalację solarną wykonać z rur miedzianych łączonych za pomocą lutu twardego.
Instalację solarną prowadzić w otulinie ochronnej. Izolacja ochronna z kauczuku syntetycznego o
wyjątkowej odporności  Dane techniczne: Bardzo elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętej
mikrostrukturze komórkowej odporny na wysoką temperaturę
i promieniowanie UV. Materiał: Ekstradowana pianka na bazie kauczuku syntetycznego EPDM w
kolorze grafitowym
Źródło ciepła – kocioł elektryczny
Zaprojektowano kocioł elektryczny c.o. , moc znamionowa 24 kW, wyposażony w pompę obiegową
c.o., przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 6 litrów.
Wymiennik ciepłej wody
Przygotowywanie ciepłej wody w wymienniku c.w., konstrukcja zbiornik w zbiorniku, o pojemności
całkowitej 800 l.
Wymiennik c.w., przeznaczony jest  do współpracy z różnymi źródłami energii: w tym kolektory
słoneczne. Możliwość wyposażenia w grzałkę elektryczną.
Zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej. Wężownica ze stali umieszczona w dolnej części zbiornika
zewnętrznego do podłączenia dodatkowego źródła energii. Izolacja wymiennika grubości 100 mm
miękki poliuretan.
Wymiennik c.w. wyposażyć w termostat regulacyjny i wskaźnik temperatury. Króciec cyrkulacyjny.
Pozycja montażu stojąca. 7 króćców dla obiegu c.o., 2 króćce dla wężownicy i 3 dla obiegu c.w..
Dane techniczne: Pojemność całkowita: 800 l., Pojemność obiegu grzewczego: 517 l., Pojemność
zasobnika c.w. 263 l., Powierzchnia grzewcza zasobnika: 2,65m2, powierzchnia grzewcza wężownicy:
3 m2, masa (pusty) 220 kg.
Zabezpieczenie obiegu grzewczego przed wzrostem dopuszczalnego ciśnienia zaprojektowano za
pomocą ciśnieniowego naczynia przeponowego o pojemności 35 dm3,
do instalacji grzewczych. Dane techniczne: waga: 5,5 kg, średnica: 354mm, wysokość H=465mm, R
3/4", oraz dwóch zaworów bezpieczeństwa , o średnicy 3/4", d=14, nastawa3,0 bar. Zawór
bezpieczeństwa 3/4” zamontować na rurze bezpieczeństwa i na króćcu obiegu grzewczego
wymiennika c.w..
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Połączenie naczynia przeponowego z rurą bezpieczeństwa zaprojektowano za pomocą złącza
samoodcinającego 3/4”.
Zabezpieczenia obiegu wody użytkowej przed wzrostem dopuszczalnego ciśnienia zaprojektowano za
pomocą ciśnieniowego naczynia przeponowego o pojemności V=25 dm3, do instalacji wody użytkowej.
Dane techniczne: Waga 3,8 kg, średnica: 280 mm, wysokość H=520 mm, R 3/4”, oraz  zaworu
bezpieczeństwa c.w. 6 bar, 1". Połączenie naczynia przeponowego z rurą bezpieczeństwa
zaprojektowano za pomocą złącza samoodcinającego 3/4”.
Dla zminimalizowania zagrożenia oparzeniem, na przewodzie wypływu ciepłej wody z wymiennika
c.w. zamontować termostatyczny zawór mieszający ciepłej wody, rozmiar: 1”. Dane techniczne:
regulacja temperatury c.w. na wylocie w zakresie 30-60 oC, korpus zaworu z niklowanej stali,
termometr.
Cyrkulację ciepłej wody za pomocą pompy cyrkulacyjnej. Dane techniczne: wysokość podnoszenia H
max: 45 dm2, klasa TF: 110, korpus pompy: stal nierdzewna, wirnik: kompozyt PP, maksymalne
ciśnienie pracy: 10 bar, przyłącza rurowe: 1.1/4", długość montażowa: 150mm, czynnik tłoczony:
woda, zakres temperatury cieczy: 2-1100 C, moc wejściowa P1: 7-45 kW, częstotliwość podstawowa:
50 Hz, napięcie nominalne: 1x230 V, , masa: 2 kg.          
Instalację w.z., c.w.u. i cyrk. do podłączenia wymiennika c.w. wykonać z rur stalowych ocynkowanych
łączonych na gwint. nstalację obiegu grzewczego do podłączenia wymiennika c.w. wykonać z rur
stalowych czarnych łączonych za pomocą spawania.
Obieg grzewczy za pomocą pompy obiegowej. Dane techniczne: wysokość podnoszenia Hmax: 40
dm3, klasa TF: 110, korpus pompy: żeliwo szare, wirnik: Kompozyt PP, zakres temperatury otoczenia:
0-400 C, maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar, przyłącza rurowe: G 1.1/2”, ciśnienie PN10, długość
montażowa: 180 mm, czynnik tłoczony: woda, zakres temperatury cieczy: 2-1100 C, moc wejściowa
P1: 54-22 W, częstotliwość podstawowa: 50Hz, napięcie nominalne: 1x230V, max. zużycie prądu:
0,05-0,19 A, rodzaj izolacji (IEC35-5): F, zabezpieczenie termiczne: ELEC, masa: 2,3 kg.
Sterowanie pracą pompy obiegu grzewczego za pomocą przewodowego regulatora temperatury.
Dane techniczne: Zakres temperatury pracy: 0-450 C, zakres sterowania temperatury: 4-300 C,
histereza: +-0,2/+-0,40 C, ilość poziomów temperatury 2+urlopowa, temperatura
przeciwzamrożeniowa: modyfikowana 4-100 C, cykl pracy: tygodniowy programowalny, kontrola stanu
pracy: ekran LCD, V, stopień ochrony: IP20.
•  Montaż kolektorów wykonać na podstawie trasowania miejsc rozmieszczenia kolektorów, zgodnego
i wynikającego z niniejszej dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót, zostaną – o ile wymagać tego
będzie inspektor nadzoru – poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
• Urządzenia montować zgodnie z instrukcją podaną przez Producenta
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakości robót.
6.2 Zasady kontroli jakości robót.
6.3 Badania i pomiary.
6.4 Raporty z badań.
6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego.
6.6 Certyfikaty i deklaracje.
6.7 Dokumenty budowy.
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Zasady obmiaru robót.
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
Przy odbiorze końcowym powinny zostać dostarczone dokumenty:
-świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres
dokumentacji.
Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
10. RZEPISY ZWIĄZANE
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.
PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
Instrukcja montażu kolektorów słonecznych. Zestaw do montażu kolektorów na ramie. Montaż
pozostałych komponentów solarnych.
PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).
PN-E-04700 – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
PN-IEC 61024 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
- Instrukcje montażu sterowników i czujników temperatury
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom V – „Instalacje
elektryczne”

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E-01.00.00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE.

Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45311000-0 Roboty w zakresie
przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych, 45311100-1 Roboty w zakresie
przewodów instalacji elektrycznej, 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych, 45312310-3
Roboty w zakresie instalacji odgromowych, 45312311-0 Instalowanie przewodów odgromowych,
45314300-4 Kładzenie kabli, 45314320-0 Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego
osprzętu elektrycznego w budynkach , 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne, 45315700-5
Instalowanie rozdzielni elektrycznych.
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
instalacji elektrycznych wewnętrznych związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa
Kąpieliska w Nowym Siole”.
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych
w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:
1. Zasilanie
2. Tablice rozdzielcze + wlz
3. Instalację oświetlenia ogólnego
4. Instalację gniazd wtykowych 230V
5. Instalację gniazd 400V
6. Instalację oświetlenia awaryjnego
7. Instalację odgromową
8. Ochrona od porażeń
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją
projektową,
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specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót
podano w części ogólnej specyfikacji.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
2.2. Zasilanie: przewód YKY-5x16mm2
2.3. Instalacja oświetlenia ogólnego: przewód YDYp3,4x1,5mm2
2.4. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V: przewód YDYp3x2,5mm2 p/t
2.5. Oprawy: oświetleniowa ze źródłem światła LED, oprawy świetlówkowe 2x36 IP65, oprawy z
modułem awaryjnym
3. SPRZĘT
Do wykonania robót montażowych instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością
korzystania ze specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań
technicznych, szczególnie w zakresie montażu kabli i ich zarabiania.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji
technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z
Zamawiającym.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
5.2. Instalacje elektryczne.
Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla
pozostałych branż.
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej
równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia
budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.
Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych osprzętu i
urządzeń, schematami połączeń, normami i warunkami technicznymi.
Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu
zamontowanych instalacji i urządzeń w zakresie zgodności z dokumentacją.
Należy sprawdzić ciągłość przewodów i jakość połączeń,
Przed oddaniem instalacji należy wykonać pomiary ochronne izolacji i skuteczności ochrony od
porażeń oraz wartości rezystancji uziemienia i instalacji odgromowej wg PN-IEC 60364-6-61:2000
oraz natężenia oświetlenia w szczególności na stanowiskach pracy i drogach ewakuacji wszędzie tam,
gdzie one występują oraz w pozostałych miejscach, gdzie stawiane są szczególne wymagania
dotyczące natężenia oświetlenia według obowiązujących przepisów i zgodnie z PN-84/E-02033.
Po zakończeniu pomiarów należy wykonać sprawozdanie i dołączyć do dokumentów odbiorowych.
Należy opracować i uzgodnić instrukcję współpracy ruchowej z siecią energetyki zawodowej
zdefiniowaną w WTZ i umowie z ZE zgodnie z wymogami Rozporządzenia Dz. U. Nr 85, poz. 957.
Należy dołączyć wszystkie niezbędne instrukcje eksploatacyjne do dokumentów odbiorowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewniania jakości robót
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie
z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
• organizację wykonywania robót,
• termin i sposób prowadzenia robót,
• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót – zasady BHP,
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on
odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że
poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały
one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację lub świadectwo wzorcowania, zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów urządzeń) zaakceptowane przez
Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi
Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
6.4 Raporty z badań.
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą
przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych
wzorów przez niego zaaprobowanych.
6.5 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy z dnia
16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie wymagań
podstawowych:
• certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, że zapewniono
• zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych norm
zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych bądź krajową specyfikacją techniczną
uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez Komisję Europejska
wykazie.
W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu
albo wyrobu budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych,
różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, objętego mandatem
udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich
aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem ministra właściwego do spraw budownictwa,
Wykonawca powinien przedstawić ich ważne (aktualne) Aprobaty Techniczne.
6.6 Dokumenty Budowy.
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy
wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz,
uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiającego,
daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych,
dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań,
inne informacje istotne dla przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót.
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym
i wpisuje do rejestru obmiarów.
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły
odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny być
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Zasady obmiaru robót
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót
będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie.
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację
Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiory międzyoperacyjne:
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
przebieg tras kabli i przewodów w zakresie zgodności z projektem oraz PN-76/E-05125, jakość
połączeń elektrycznych, typ zastosowanych przewodów i kabli, sposób ich prowadzenia i mocowania,
stan izolacji, oznaczenia, lokalizacja osprzętu i urządzeń, zgodność typów z dokumentacją projektową
i prawidłowość oznaczeń, sprawdzenie tabliczek znamionowych, opisów kabli i przewodów, listew
zaciskowych, oznaczników itd.
8.2. Odbiór częściowy:
Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót,
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
W szczególności dotyczy to odbiorów tak zwanych robót zanikających (przewodów, rur, kabli i
osprzętu przed tynkowaniem, zasypaniem, zakryciem).
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i
dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbiór końcowy:
Przy odbiorze linii kablowych należy przedłożyć protokół odbiorów częściowych przed zasypaniem,
przy odbiorze instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych należy przedłożyć protokół
odbiorów częściowych przewodów przed tynkowaniem, w szczególności należy skontrolować:
•użycie właściwych materiałów, elementów i urządzeń,
• prawidłowość wykonania i zabezpieczenia połączeń,
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• jakość zastosowanych materiałów,
• odległości przewodów względem siebie, względem przegród budowlanych i innych instalacji zgodnie
z PN-76/E-05125 i innymi przepisami technicznymi,
• prawidłowość działania zabezpieczeń,
• skuteczność ochrony od porażeń,
• stan izolacji,
• wartości rezystancji uziemień ,
• prawidłowość realizacji funkcji sterowniczych, sygnalizacyjnych, alarmowych i programów
użytkowych,
• prawidłowość wykonania mocowań oraz konstrukcji i korytek tras kabli i przewodów,
• prawidłowość zainstalowania aparatów i urządzeń,
• jakość wykonania przejść przez przegrody budowlane a w szczególności zastosowania
odpowiednich uszczelnień w przypadku przejść przez przegrody i strefy pożarowe,
• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres
dokumentacji.
Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.
10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY
NORMY:
• PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
• PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania podstawowe.
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
• PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewniane przez obudowę urządzeń elektrycznych (Kod IK)
• PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego
• PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami
lub cyframi
• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
• PN-EN 60947-3 (2000) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 3: Rozłączniki,
odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi
• PN-EN 60947-4-1 (2001) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 4-1. Styczniki
i rozruszniki do silników. Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników
• PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane lEC
• PN-IEC 60050-826:2000. Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych
• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych
charakterystyk
• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
• PN-IEC60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
• PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi
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• PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających, w budynkach z
zainstalowanym sprzętem informatycznym
• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych
charakterystyk
• PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
• PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne
• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność długotrwała przewodów
• PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami
• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
• PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
• PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenia odbiorcze.
• 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-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych
czynnych;
• IDT EN 50274:2002 (gr. cen. H). Data publikacji: 2004-03-26.
WARUNKI TECHNICZNE:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami (Du z 2004 poz 1138)
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 25.09.2000 r.w sprawie szczegółowych warunków
przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia
usług
przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.
(Dz. U. Nr 85, poz. 957)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z 16 07.1999 w sprawie warunków
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. z 1999r nr 74 poz.836),
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie
wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu
przemiennego, klasy dokładności 0,2; 0,5; 1 i 2
• Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń.

SPECYFIKACJA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Przedłużenie istniejącego traktu, ciąg pieszy i chodniki
D - M - 00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót drogowych dla inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym Siole”.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych
asortymentów robót.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po
jego zakończeniu.
1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
1.4.7. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.11. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.13. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.
1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i
czynników atmosferycznych.
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b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.18. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
1.4.19. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania
nawierzchni.
1.4.20. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.22. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju
podłużnym) istniejącego połączenia.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi SST.
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z póżn. zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami).

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY

I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu
i realizacji robót na drogach dla inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym Siole”.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie usytuowania ciągu pieszego,
chodników i przedłużenia traktu.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowych,
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b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i
końcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50
metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy,
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5
mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego
dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
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Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt
Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera,
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że
roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych,
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona,
zależnie od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych,
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie
w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne
niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych
niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
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Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych
przez Inżyniera.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi
kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i
wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej,
które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót
mostowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
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4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

D-01.02.02
ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub
darniny.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach dla inwestycji pn. „Rozbudowa
Kąpieliska w Nowym Siole”.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych dla ciągu pieszego,
chodników i przedłużenia traktu.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do
powtórnego użycia należy stosować:
- równiarki,
- spycharki,
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą
zastosowania takiego sprzętu.
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia,
należy stosować:
- noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3,
- łopaty i szpadle.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne”
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4.2. Transport humusu i darniny
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia
humusu.
Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy
zakładaniu trawników oraz do innych czynności wskazanymi przez Inżyniera.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót,
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu,
sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac
wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny
będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
5.3. Zdjęcie darniny
Darninę należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na
miejsce wskazane przez Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład,
- zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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D - 02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania
i odbioru liniowych robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu
i realizacji robót na drogach dla inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym Siole”.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy nowych i przebudowywanych istniejących nawierzchni utwardzonych i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami
rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty..
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót
drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót
drogowych.
1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z
trasą drogową.
1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:
gdzie:
rd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
rds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:
gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:
gdzie:
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E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4],
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4].
1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością oraz
wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].
1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY (grunty)
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”
2.2. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w OST D-02.03.01 pkt 2.
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4]

Grupy gruntówLp. Wyszczególnie
nie właściwości

Jednos
tki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty
- żwir
- pospółka
- piasek gruby
- piasek średni
- piasek drobny
- żużel nierozpadowy

- piasek pylasty
- zwietrzelina gliniasta
- rumosz gliniasty
- żwir gliniasty
- pospółka gliniasta

mało wysadzinowe
- glina piasz- czysta
zwięzła, glina zwięzła,
glina pylasta zwięzła
- ił, ił piaszczys-ty, ił
pylasty
bardzo wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pył, pył piasz-czysty
- glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
- ił warwowy

2 Zawartość
cząstek
£ 0,075 mm
£ 0,02 mm

% < 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarność
bierna Hkb

m < 1,0 ³ 1,0 > 1,0

4 Wskaźnik
piaskowy WP

> 35 od 25 do 35 < 25

2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za
zezwoleniem Inżyniera.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inżyniera.
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Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny
być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie
na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia
lub nadmiernej wilgotności.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać 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,
urządzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być
większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może
przekraczać + 1 cm i -3 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±
10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm
przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności,
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te
czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się
niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót
ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami
specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego
2 Pomiar szerokości dna rowów
3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu

ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równości powierzchni korpusu
6 Pomiar równości skarp

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą
lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o
R ³ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

7 Pomiar spadku podłużnego
powierzchni korpusu lub dna rowu

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w
punktach wątpliwych

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej
warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2

warstwy
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.
6.3.3. Szerokość dna rowów
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm
lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
6.3.6. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.
6.3.7. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.
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6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych,
większych niż -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić
wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-
02205:1998 [4].
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Roboty ziemne 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.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem
podłoża gruntowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na drogach dla inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym Siole”.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni ciągu pieszego, chodników,
przedłużenia traktu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
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Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być
zaakceptowany przez Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez
Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez
Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Minimalna wartość Is dla:
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg

korpusu ekspresowych Ruch ciężki
i bardzo ciężki

Ruch mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20
cm

1,03 1,00 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm
od powierzchni podłoża

1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny
koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

Lp. Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg

7 Zagęszczenie, wilgotność
gruntu podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podłoża,
- zagęszczenie,
- utrzymanie koryta lub podłoża,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW.

WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót na drogach dla inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym Siole”.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują
SST:D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w
OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:
2.3. Wymagania dla materiałów
Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagania
Lp. Wyszczególnienie Kruszywa

naturalne
Kruszywa
łamane

Żużel Badania

właściwości Podbudowa według
zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

1 Zawartość ziarn mniejszych
niż 0,075 mm, % (m/m)

od 2 do
10

od 2 do
12

od 2 do
10

od 2 do
12

od 2 do
10

od 2 do
12

PN-B-06714
-15 [3]

2 Zawartość nadziarna, %
(m/m), nie więcej niż

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
-15 [3]

3 Zawartość ziarn nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż

35 45 35 40 - - PN-B-06714
-16 [4]

4 Zawartość zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m), nie
więcej niż

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą
I lub II wg PN-B-04481, %

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

- - BN-64/8931
-01 [26]

6 Ścieralność w bębnie Los
Angeles
a) ścieralność całkowita po
pełnej liczbie obrotów, nie
więcej niż
b) ścieralność częściowa po
1/5 pełnej liczby obrotów, nie
więcej niż

35
30

45
40

35
30

50
35

40
30

50
35

PN-B-06714
-42 [12]

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie
więcej niż

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
-18 [6]

8 Mrozoodporność, ubytek masy
po 25 cyklach zamraża-
nia, %(m/m), nie więcej niż

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
-19 [7]

9 Rozpad krzemianowy i żela-
zawy łącznie, % (m/m), nie
więcej niż

- - - - 1 3 PN-B-06714
-37 [10]

PN-B-06714
-39 [11]

10 Zawartość związków siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m),
nie więcej niż

1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
-28 [9]

11 Wskaźnik nośności wnoś

mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS ³ 1,00
b) przy zagęszczeniu IS ³ 1,03

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S-06102
[21]
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2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą
Na warstwę odsączającą stosuje się:
- żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą
Na warstwę odcinającą stosuje się:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miał wg PN-B-11112 [15],
- geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
- żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera.
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce
wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST  „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:
£ 5 (1)
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.
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Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych
cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:
£ 1,2 (2)
w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się
na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta
geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest
właściwy,
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubości warstwy po zagęszczeniu,
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania,
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego
przez Inżyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę
robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Częstotliwość badań
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań

na dziennej działce
roboczej

Maksymalna
powierzchnia podbudowy
przy-padająca na jedno
badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotność mieszanki 2 600
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbekna 10000 m2

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt
2.3.2

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być
na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
£ 2,2
6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności
Inżyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
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Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą

na każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe co 100 m
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubość podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz
nie rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000
m2

8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste

co najmniej w dwóch przekrojach na każde
1000 m
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5
cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
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Podbudowa
z kruszywa o

wskaźniku
wnoś nie

mniejszym

Wskaźnik
zagęszczenia

IS nie
mniejszy niż

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o
średnicy 30 cm, MPa

niż, % 40 kN 50 kN od
pierwszego

obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2

60
80
120

1,0
1,0
1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu,
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
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10. przepisy związane
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
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 metodą

bezpośrednią
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
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
23. PN-S-96035 Popioły lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na drogach dla inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym Siole”.
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1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie dla budowy
ciągu spacerowego, chodników i przedłużenia traktu.
Ustalenia zawarte są w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne”
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania
niniejszej specyfikacji.
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego,
spełniająca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia
ziarn żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne”
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
5.2. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne”
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST  „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne”
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy
WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi
SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne”
5.5. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami
określonymi w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
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5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne”
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne”
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne”
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłożenie mieszanki,
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”

D - 04.04.04
PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na inwestycji pn.„Rozbudowa Kąpieliska w Nowym Siole”.
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1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego dla ciągu pieszego i traktu.
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako:
- podbudowę dolna gr.15 cm.
- podbudowę górna gr. 8 cm
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub
więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są:
- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]:
- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST.
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla:
- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co
najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8]
Lp. Właściwości Klasa II Klasa III
1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:

35
40
30

50
50
35

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

2,0
3,0

3,0
5,0

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku
masy, nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

4,0
5,0

10,0
10,0

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody
bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku
masy, nie więcej niż:
- w klińcu 30 nie bada się
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- w tłuczniu nie bada się nie bada się
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej, wg PN-B-
11112 [8]

Lp. Właściwości

Podbudowa
jednowarstwo

wa lub
podbudowa
zasadnicza

Podbudowa
pomocnicza

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu

3
4

4
5

b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niż:
- w tłuczniu i w klińcu 75 65
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu 15 25
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu 15 20

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12
[1], % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu 0,2 0,3

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], %
m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu

40
nie bada się

45
nie bada się

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy
wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niż:

wzorcowa

2.4. Woda
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z
wodociągu, bez specjalnych wymagań.
3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego
klińcem,
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.
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4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być
ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża.
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża
warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek
drobnych, wyrażony wzorem:

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo odsączającej,
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia
wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemożliwiająca ich przebicie ziarna tłucznia oraz
odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża gruntowego.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją
projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać
w dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego,
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi,
częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi,
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo
płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy
luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie
kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować
warstwę kruszywa grubego.
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Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w
czasie szczotkowania.
5.4. Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubości warstwy po zagęszczeniu,
- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do rozkładania i
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być
mniejsza niż 200 m.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego
przez Inżyniera.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę
robót.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2
niniejszych OST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego

Częstotliwość badań
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne

ilości badań na
dziennej
działce

roboczej

Maksymalna
po-

wierzchnia
podbu-

dowy na jedno
badanie (m2)

1
2
3

Uziarnienie kruszyw
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie

2 600

4
5
6
7

Ścieralność kruszywa
Nasiąkliwość kruszywa
Odporność kruszywa na działanie mrozu
Zawartość zanieczyszczeń organicznych

6000
i przy każdej zmianie źródła

pobierania materiałów

6.3.2. Badania właściwości kruszywa
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Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny
być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i
zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do
badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera.
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą

na każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubość podbudowy Podczas budowy:w 3 punktach na każdej

działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na
400 m2

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niż raz na 2000 m2

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [11].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową
z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm
dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.4.8. Nośność podbudowy
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
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Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu

Kategoria ruchu Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy
użyciu płyty o średnicy 30 cm (MPa)

Pierwotny M Wtórny M
Ruch lekki
Ruch lekko średni i średni

100
100

140
170

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien
być większy od 50 MPa.
Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia
M do pierwotnego modułu odkształcenia M jest nie większy od 2,2.

£ 2,2
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i
pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa
postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny
koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie
Wykonawca.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- rozłożenie kruszywa,
- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,
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- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. Przepisy związane
10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
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

zanieczyszczeń 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.
10.2. Inne dokumenty
Nie występują.

D - 05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI

BRUKOWEJ DLA DRÓG
ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót dla inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym Siole”.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej traktu, ciągu pieszego i chodników.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który
umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika,
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
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1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania
ogólne”
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu
producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej)
zwykle barwionej grubości min. 4mm,
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni,
krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w
załączniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:
a) długość: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a
w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchyłkami od wymiarów:
- długość i szerokość ± 3,0 mm,
- grubość ± 5,0 mm,
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:
- 50 MPa, dla klasy „50”,
- 35 MPa, dla klasy „35”,
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące
warunki:
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa
itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być
większe niż 20%,
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4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna
przekraczać wartości:
- 3,5 mm, dla klasy „50”,
- 4,5 mm, dla klasy „35”,
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu,
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli
znikają w okresie do 2 lat).
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej

WymaganiaLp. Właściwości
gatunek 1 gatunek 2

Stan powierzchni licowej:
- tekstura

jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii

- rysy i spękania niedopuszczalne niedopuszczalne
- kolor według katalogu producenta jednolity dla danej partii dopuszczalne różnice w

odcieniu tego samego koloru
- przebarwienia dopuszczalne niekontras-towe

przebarwienia na pojedynczej
kostce

dopuszczalne kontrastowe
przebarwienia tego samego
koloru na pojedynczej kostce

- plamy, zabrudzenia niezmy-walne
wodą

niedopuszczalne niedopuszczalne

1

- naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2

2

- dopuszczalna wielkość (długość i
szerokość)

30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i
naroży przylicowych

niedopuszczalne niedopuszczalne

Uszkodzenia krawędzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2

4

- dopuszczalna wielkość (długość i
głębokość)

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek łamany (0,075¸2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075¸4) mm albo miał (0¸4) mm,
odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-
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19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)
[5],
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
- piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające
wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom OST D-
05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],
- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał
zaakceptowany przez Inżyniera.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek można stosować:
a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadającego aprobatę techniczną,
b) krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].
Przy krawężnikach mogą występować ścieki wg OST D-08.05.00 „Ścieki”.
Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a i 2.3 b,
b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania wg OST D-
08.01.01¸08.01.02 „Krawężniki” [17], D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe” [18] i D-08.05.00
„Ścieki” [19].
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych.
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom
lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych
OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM)
względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera.
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Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom OST D-
05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć
wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu
można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw
kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700
kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne
należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami
transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed
zanieczyszczeniem.
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej
OST.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
5.2. Podłoże i koryto
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST „Koryto wraz z profilowaniem i
zagęszczaniem podłoża” .
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową , przedmiarem robót
(przykłady konstrukcji nawierzchni podaje załącznik 2).
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej
na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ułożenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
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6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie
występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin
piaskiem.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być
zgodny z dokumentacją projektową.
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub przedmiarem
robót.
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne
z wymaganiami zawartymi w ST  „Betonowe obrzeża chodnikowe”
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarem robót.
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np.
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z
suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem
wiązania cementu w podsypce.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania
(przykłady podano w zał. 3) powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku braku
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni
kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na
podsypce piaskowej.
5.7.2. Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze
słomy, papą itp.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez
dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi
być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach
studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do
10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z
piórami gumowymi.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem
zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie
wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
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Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić;
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach
zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość
szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te
powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia
szczelin powinien odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego” [16].
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje
zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż
jezdni.
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku
bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze
średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy
oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobatę techniczną,
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiałów
- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników,
obrzeży),
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą
wątpliwości Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica
2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp. Wyszczególnienie

badań i pomiarów
Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,

wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D-08.01.01¸02 [17];

D-08.03.01 [18]; D-08.05.00
[19]

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Bieżąca kontrola w 10 Wg pktu 5.6; odchyłki od
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liniowym lub metodą niwelacji) punktach dziennej działki
roboczej: grubości, spadków i
cech konstrukcyjnych w
porównaniu z dokumentacją
pro-jektową i specyfikacją

projektowanej grubości ±1
cm

5 Badania wykonywania nawierzchni z
kostki
a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej

działce roboczej
-

b) położenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunięcie od osi
projektowa-nej do 2 cm

c) rzędne wysokościowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawędziach oraz we
wszystkich punktach cha-
rakterystycznych

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

d) równość w profilu podłużnym (wg BN-
68/8931-04 [9] łatą czteromet-rową)

Jw. Nierówności do 8 mm

e) równość w przekroju poprzecznym
(sprawdzona łatą profilową z po-ziomnicą
i pomiarze prześwitu kli-nem
cechowanym oraz przymiarem liniowym
względnie metodą niwela-cji)

Jw. Prześwity między łatą a
powierzchnią do 8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-
todą niwelacji)

Jw. Odchyłki od do-
kumentacji pro-jektowej
do 0,3%

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona
przymiarem liniowym)

Jw. Odchyłki od sze-rokości
projekto-wanej do ±5 cm

h) szerokość i głębokość wypełnienia
spoin i szczelin (oględziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykrusze-niu
dług. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
działki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
ułożenia

Kontrola bieżąca Wg dokumenta-cji
projektowej lub decyzji
Inży-niera

6.4. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków
Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu,
prawidłowości desenia, kolorów kostek,
spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i
szczelin

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25
m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2,
lp. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami,
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i
szczelin

Wg pktu 5.5 i 5.7.5
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich OST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami „Wymagania ogólne” oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
- ułożenie i ubicie kostek,
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielęgnację nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a
których zakres jest określony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.
10. przepisy związane
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i

drogowe
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności
5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

10.2. Branżowe Normy
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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10.3. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
10. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
11. D-04.01.01¸04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie
12. D-04.04.00¸04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
13. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego
14. D-04.05.00¸04.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych

spoiwami hydraulicznymi
15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
16. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
17. D-08.01.01¸02 Krawężniki
18. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe
19. D-08.05.00 Ścieki

D - 08.03.01
BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża
chodnikowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym SIole”.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne”
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- żwir lub piasek do wykonania ław,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
- obrzeże niskie - On,
- obrzeże wysokie - Ow.
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża
dzieli się na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
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Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gat. 1:
obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzeży
Rodzaj Wymiary obrzeży, cm

obrzeża 1 b h r
On 75

100
6
6

20
20

3
3

Ow 75
90
100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l ± 8 ± 12
b, h ± 3 ± 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać
wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3
Szczerby
i uszkodzenia

ograniczających powierzchnie
górne (ścieralne)

niedopuszczalne

krawędzi i naroży ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba, max 2 2
długość, mm, max 20 40
głębokość, mm, max 6 10

2.4.4. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż
szerokość obrzeża.
2.4.5. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
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3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze
żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do
akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
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- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie
badanej spoiny na pełną głębokość.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
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.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie koryta,
- rozścielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeża,
- wypełnienie spoin,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy związane
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i

mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

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

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.


