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ST 00 – WYMAGANIA OGÓLNE
Wymagania ogólne
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania: Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie
Branice.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy
je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
1.3.1.Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji: Rewaloryzacja miejsc kultury w
Gminie Branice.
1.3.2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
Park:
1. Przygotowanie terenu pod budowę,
2. Roboty rozbiórkowe,
3. Roboty ziemne,
4. Koryto wraz z profilowaniem,
5. Podbudowa z tłucznia kamiennego,
6. Nawierzchnia kostki granitowej,
7. Granitowe obrzeża nawierzchni,
8. Roboty murowe,
9. Roboty betonowe i żelbetowe,
10. Wycinka drzew i wykonanie nowych nasadzeń,
11. Wykonanie fontanny chodnikowej,
12. Roboty pokrywcze,
13. Instalacje wod.- kan., went., c. o.,
14. Instalacje elektryczne,
15. Roboty ciesielskie.
16. Roboty betonowe i żelbetowe,
17. Tynki.
Dom Kultury:
1. Przygotowanie terenu pod budowę,
2. Roboty rozbiórkowe,
3. Roboty ziemne,
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4. Koryto wraz z profilowaniem,
5. Podbudowa z tłucznia kamiennego,
6. Nawierzchnia z kostki granitowej,
7. Granitowe obrzeża nawierzchni,
8. Roboty murowe,
9. Roboty betonowe i żelbetowe,
10. Tynki,
11. Roboty ciesielskie,
12. Roboty pokrywcze,
13. Ślusarka i stolarka,
14. Instalacje wod.- kan., went., c. o.,
15. Instalacje elektryczne.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte (częściowo) w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
Dni robocze - dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej .
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku wykonywania robót.
Inspektor Nadzoru - organ rządowy, osoba prawna podlega prawnie publicznemu lub osoba
fizyczna lub prawna wyznaczona przez Stronę Zamawiającą, zgodnie z prawem kraju
pochodzenia Strony Zamawiającej, która jest odpowiedzialna za kierowanie lub kontrolę
wykonania robot objętych Umową, lub na którą Strona Zamawiająca może delegować
uprawnienia kompetencje w ramach Umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowiące
całość techniczno-użytkową.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony -z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej
ich wykonania.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST 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 w ustaleniach 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.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
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materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty i wykonana ponownie na koszt
wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót
Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie 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
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz,
warsztatów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określanego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych
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dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy,
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla
drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła
w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru. W celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W
przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą
zachowane następujące warunki: Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów. W czasie przeprowadzania inspekcji,
inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których
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zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze przed użyciem materiału, albo jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora
nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora
nadzoru. 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 inspektora
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektora nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia
wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
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6.2. Zasady kontroli, jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora nadzoru
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom
ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru będzie przekazywać
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli; pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru 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 ST. W przypadku materiałów, dla
których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe
muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie, wyników tych badań będą dostarczone
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
Dziennik budowy (wewnętrzny) jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
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końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy.
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót.
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał.
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał.
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
2. Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
3. Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz i wymienionych w punktach (1) -(3) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie (zgłoszenie) na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
5. Przechowywania dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane
do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych
w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
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przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów-w razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub
robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp. oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4.1.
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 ST 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.
9.2. Warunki umowy i wymagania
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w
ST „Wymagania ogólnie" obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZARZĄDZENIA
1. Prawo budowlane
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się ,iż Wykonawca
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów
Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest
zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót
określonych w dokumentacji technicznej oraz do stosowania ich postanowień na równi ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie się,
że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 01
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z przygotowaniem terenu budowy w związku z
realizacją projektu dla zadania: „Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 w ramach zadania inwestycyjnego pt.
„Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice”.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót:
1.3.1. W zakresie przygotowania terenu budowy
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• oczyszczenie, ogrodzenie terenu budowy, zamontowanie tablic informacyjnych.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
przez umieszczenie w miejscach i ilościach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektorem Nadzoru. Tablice te
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia winna zawierać elementy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27sierpnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).
• montaż obiektów zaplecza socjalno– biurowego dla potrzeb kierownictwa i służb nadzoru
budowy,
• montaż obiektów zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb pracowników przedsiębiorstw
wykonawczych,
• urządzenie składowisk materiałów,
• wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,
• zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,
• zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych
prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów
szkodliwych dla środowiska.
1.3.2. W zakresie zasilania terenu budowy w media
• zabezpieczenie punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezpośrednim
sąsiedztwie prowadzenia robót oraz obiektów zaplecza budowy,
• zabezpieczenie zasilania rejonów prowadzenia robót i obiektów zaplecza
w wodę oraz odprowadzenie ścieków,
• zabezpieczenie dla obiektów biurowych kierownictwa i podwykonawców robót łączności
telefonicznej,
• zapewnienie oświetlenia placu budowy.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 1.4 oraz wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 „Wymagania
ogólne” pkt 1,5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją
przetargową, specyfikacją techniczną
2. MATERIAŁY
Dobór materiałów wg uznania wykonawcy. Ogólne wymagania podano w specyfikacji
technicznej ST00.
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty demontażowe wykonywane przy użyciu sprzętu ręcznego i elektronarzędzi oraz przy
pomocy sprzętu zmechanizowanego, odpowiadającego zakresowi i rodzajowi robót
rozbiórkowych i demontażowych.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót
5.2.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu
organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:
• Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy,
• Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu
budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych
magazynów pomocniczych, i inne według potrzeb wykonawcy) w sposób nie powodujący
kolizji z drogami transportu materiałów i sprzętu,
• Opracowanie planu „bioz” – planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób
zatrudnionych przy robotach budowlano - montażowych i wykończeniowych,
• Charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry,
• Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych,
• Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania
poszczególnych elementów robót,
• Wewnętrzne przepisy Zamawiającego.
5.2.2. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotować teren, na którym te roboty maja być wykonywane, a w szczególności:
• ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się
na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie
placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m,
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu. Dla wykonywania przebudowy i remontu w istniejącym obiekcie teren budowy
powinien być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, a
ponadto oświetlony.
W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, terenu budowy nie można pozostawić bez
dozoru zwłaszcza, kiedy roboty i zastosowane urządzenia zagrażają życiu. Wykonawca
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dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze dla dozorców, wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną chyba, że umowa postanowi inaczej np.: dla realizacji organizacji
ruchu na czas budowy, zgodnej z projektem.
• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowy budynek dla pracowników zatrudnionych na
budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, ewentualnych
laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz
przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkami,
• na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojów, suszenia odzieży,
umywalnie i ustępy,
• pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym
zakresie
przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno- sanitarnych na budowie,
• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.
5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg. Należy utrzymywać je w
czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego
6. KONTROLA JAKOŚĆ ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac
Kontrola jakości robót polega na:
• sprawdzeniu kompletności wykonania
• sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi zgodnie z dokumentacją kosztorysową.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Przy realizacji niniejszej inwestycji istnieje konieczność wykonania pomiarów geodezyjnych.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min.
Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 93 z późniejszymi
zmianami
• PN – 93/N – 01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy
• Rozporządzenie MGPiB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunków i trybu postepowania przy
robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów
budowlanych
• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych – (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)
Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące
zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 02
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem tras drogowych i ich punktów
wysokościowych dla zadania: Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 w ramach zadania inwestycyjnego pt. Rewaloryzacja
miejsc kultury w Gminie Branice.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
1.3.1. Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji: Rewaloryzacja miejsc kultury w
Gminie Branice.
1.3.2. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
związane z odtworzeniem tras i ich punktów wysokościowych na terenie inwestycji. Niniejsza
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem tras i punktów wysokościowych
wchodzą:
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- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi
trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Określenia podstawowe
Punkty główne tras – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i
końcowy punkt trasy.
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 1.4 oraz
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dot. robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
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 dot. sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący
sprzęt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
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- 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 dot. transportu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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 wyk. robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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.
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.
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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 tras 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 20 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 20 metrów.
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 tras
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
20 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie może być większe niż 5 cm. 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 ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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 ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada Inspektorowi nadzoru.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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.
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 3.
Kartografii, Warszawa 1979.
4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 03
USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków dla zadania:
Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 w ramach zadania inwestycyjnego pt.
„Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice”.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
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1.3.1. Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji: „Rewaloryzacja miejsc kultury w
Gminie Branice”.
1.3.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót
przygotowawczych.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
W zakres robót dotyczących usunięcia drzew i krzaków wchodzą:
a) usunięcie drzew i krzewów oznaczonych w inwentaryzacji dendrologicznej zawartej w
projekcie wraz z korzeniami,
b) usunięcie pozostałości po drzewach (karp),
c) odwiezienia dłużyc z usunięcia drzew,
d) odwiezienia drągowiny i gałęzi z usunięcia drzew,
e) odwiezienia karpiny z usunięcia drzew i pozostałości po drzewach (karp),
f) oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu.
1.4. Określenia podstawowe
Drzewo - roślina wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, który w pewnej wysokości nad
ziemią rozgałęzia się w koronę
Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa.
Dłużyca – sortyment drewna pochodzący z przewodnika.
Drągowina i gałęzie – materiał pochodzący z korony drzewa oraz zagajników i krzewów.
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 1.4 oraz
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dot. robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków
Do wykonania robót stosuje się:
-piły mechaniczne,
-piłki ręczne, nożyce,
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-drabiny,
-spycharki,
-specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
-koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem
drzew,
- samochody do transportu materiałów,
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie
przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, itp.) powinny być
transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością
przesuwania się.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i
krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. Zgoda
na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez
Zamawiającego. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać
w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inspektora nadzoru.
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak,
aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczała2%.
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały
się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z
wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.
Roślinność istniejąca w obrębie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na
koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.
5.3. Usunięcie drzew i krzaków
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Pnie drzew i krzaków znajdujące się w obrębie robót ziemnych, powinny być wykarczowane
za wyjątkiem następujących przypadków:
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna
terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej
korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być
ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej
zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu,
b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku
pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed
gromadzeniem się w nich wody.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające
wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości
w czasie robót.
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami
ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu,
to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli
dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca
ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii,
umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w
wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po
zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących
się części. Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do
odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi
przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce
tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
projektu, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. Pozostałości po spaleniu powinny być
usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą
Inspektora nadzoru, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w
warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa
powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być
odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane
pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się
przepływ wód powierzchniowych.
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6. KONTROLA JAKOŚĆ ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków.
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności,
wykarczowania korzeni i zasypania dołów.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem krzaków jest:
- dla krzaków – hektar,
- dla drzew i pni – sztuka.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena
wykonania robót obejmuje:
- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,
- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę
drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,
- zasypanie dołów,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 04
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania: „Rewaloryzacja
miejsc kultury w Gminie Branice”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych:
- warstw nawierzchni wszelkiego rodzaju,
- krawężników, obrzeży i oporników,
- barier i poręczy,
- innych elementów niewymienionych, związanych z wyposażeniem terenu,
- rozbiórka zadaszenia oraz ściany tylnej wraz z podestem,
- rozbiórka murków,
- rozbiórka ogrodzenia,
- rozbiórka trylinki,
- skucie tynków na cokole,
- skucie tynków na elewacji budynku,
- skucie tynków w piwnicy,
- skucie tynków na parterze budynku,
- skucie tynków na I piętrze,
- skucie tynków na poddaszu,
- rozbiórka stropu drewnianego nad poddaszem,
- rozbiórka stropu drewnianego nad I piętrem
- rozbiórka ścianek działowych na parterze,
- rozbiórka ścianek działowych na I piętrze,
- rozbiórka wszystkich ścian na poddaszu,
- wykonanie nowych przebić na parterze,
- wykonanie nowych przebić na I piętrze,
- wykonanie nowych przebić na poddaszu,
- rozbiórka więźby dachowej,
- rozbiórka poszycia dachu,
- rozbiórka rynien i rur spustowych,
- rozebranie podbitki drewnianej,
- demontaż instalacji elektrycznych,
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- rozbiórka instalacji wod.- kan., c.o.,
- rozbiórka schodów wejściowych,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 1.4 oraz wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych
robót oraz ich zgodność z umową, projektem, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
Ogólne zasady dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- spycharki,
- ładowarki,
- odkurzaczem przemysłowym,
- samochodami do wywozu odpadów,
- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,
- drobnym sprzętem pomocniczym,
- piły mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne zasady transportu robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów
BHP.
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zabezpieczyć istniejące zasilanie w energię elektryczną.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
5.2.1. Prace prowadzić ręcznie lub mechanicznie.
5.2.2. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
5.2.3. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją
projektową mają zostać zachowane. Odpady transportować tak aby nie zanieczyszczały placu
budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi
przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m2 rozebranych nawierzchni, itp.
- 1 m rozebranych obrzeży, krawężników itp.
8. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontażu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
- utylizację odpadów.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 05
ROBOTY ZIEMNE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania
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dotyczące wykonania robót ziemnych dla zadania:” Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie
Branice”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacji
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie:
- wykopów związanych z zagospodarowania terenu powiązanych z wykonaniem fontanny,
- wykopów pod instalację wodociągową, kanalizacyjną, deszczową oraz elektryczną,
- koryta pod nawierzchnie z kostki granitowej,
- wykopy pod krawężniki i obrzeża,
- wykonanie wykopów związanych z nowymi nasadzeniami,
- wykonaniem wykopów związanych z montażem amfiteatru,
- wykopów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Domu Kultury,
- makroniwelacji terenu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki
określone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z
2003r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami).
-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr
92. poz. 881);
-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Z 2002r.,
Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania
ogólne" pkt. 2.
2.2. Wymagania szczegółowe
Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują
jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. Do odwodnienia wykopów
należy stosować następujące materiały:
-kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:19961
7
2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.
3. SPRZĘT
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np:
-równiarki lub spycharki uniwersalne;
-walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu
podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 3.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Wykonawca robót będący
posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne" pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- 02205:1998 i BN88/8932-02.
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5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar
sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia
odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora
Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:
-opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
-skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być
wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Sposób wykonania dojazdu do obiektu
powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy
poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury
podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym
sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia
powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie
zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
UWAGA: PRACE NALEŻY PROWADZIĆ Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ –
OBIEKTY SĄ ZLOKALIZOWANE W TERENIE ŚCISŁEJ ZABUDOWY. WSZELKIE
ROZKOPY KONTROLNE, ROZPOZNAWCZE WYKONYWAĆ RĘCZNIE. ZA
USZKODZENIA ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI ODPOWIADA WYKONAWCA ROBÓT,
KTÓRY JEST ZOBOWIAZANY DO ICH NIEZWŁOCZNEGO USUNIĘCIA NA
WŁASNY KOSZT – BEZ DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary
geodezyjne związane z:
-wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;
-ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych;
-wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów;
-niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu;
Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną dla całego procesu budowlanego we
wszystkich branżach zapewni Wykonawca – jej koszt ma zostać skalkulowany w ofercie

40

5.4. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić
ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001 r. Prawo
ochrony środowiska -Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu
posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło
obsunięcie się gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego
odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania
robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w
gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:
- wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją;
- „rozpompowanie" warstwy wodonośnej;
- zmiana kierunków przepływu wód gruntowych;
- zwiększenie współczynnika filtracji gruntów;
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby
umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót.
Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza
poniżej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy
porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.1
9
5.5. Odwodnienie wykopów
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków
gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami
zbiorczymi z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z
odpowiednimi instytucjami.
5.6. Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
-± 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
-± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;
-± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów;
5.7. Zagęszczenie dna wykopu
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia.
Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie
mniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN- 77/8931-12.
W przypadku gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie
zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy
określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN- 64/8931-02. Wilgotność gruntu
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podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 20% do +20%. Obsługę geologiczną w zakresie badań zagęszczeń zapewni na swój koszt
Wykonawca.
5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym
stanie. Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykład przed rozłożeniem folii lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po
jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie
zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
5.9. Podsypki
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania
zasypki
- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych
w nim robót;
- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych i śmieci;
- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
• 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
• 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi
tarczami;
• 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi20
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js -1,0
wg próby normalnej Proctora;
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie
z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania
robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
-sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;
-kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;
-sprawdzenie przygotowania terenu;
-kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;
-sprawdzenie wymiarów wykopów;
-sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;
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-ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne"
punkt 6.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 8.
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w
punktach 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 "Wymagania ogólne"
punkt 9. Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m2 wykopów i podsypek w gruncie,
wstanie rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- oznakowanie robót;
- wyznaczenie zarysu wykopu;
- wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich
wyciągnięciem;
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwożenia mas ziemnych;
- odwodnienie wykopu;
- utrzymanie wykopu;
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg, ramp, najazdów dojazdowych;
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy i Rozporządzenia
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
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PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badani
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu
do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka.
10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.
1360, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
późniejszymi zmianami),

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 06
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zagęszczaniem podłoża gruntowego.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia warstw konstrukcji pod nawierzchnię
ciągów pieszych.
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 1.4 oraz wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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 ST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST - 00 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 5
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
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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 i w rzędach równoległych
do osi parkingu 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. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przykład w miejscu łączenia z nawierzchnią istniejącą. Sposób
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp 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)
Strefa korpusu
Ruch mniejszy od ciężkiego
Górna warstwa o grubości 20 cm

1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni podłoża
25
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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%. Badania przeprowadzi na własny koszt Wykonawca, bez
dodatkowej zapłaty – obsługę geologiczną należy skalkulować w kosztach ogólnych budowy.
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 ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 6
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża:
1. Szerokość koryta: 5 razy
2. Równość podłużna: co 10 m
3. Równość poprzeczna: 3 razy
4. Spadki poprzeczne: 5 razy
5. Rzędne wysokościowe: co 15 m
6. Ukształtowanie osi w planie: co 10 m w osi i na krawędziach
7. Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża: Lokalizacje wskazane przez Inspektora
Nadzoru26
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)
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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.
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-64/893102 [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 ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST 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 ST - 00 „Wymagania ogólne”
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w pkt 9.
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

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 07
PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO
1. PRZEDNIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia
kamiennego.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego. Podbudowę z tłucznia kamiennego dla
ciągu pieszo jezdnego, wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako:
- podbudowę pomocniczą,
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- podbudowę zasadniczą.
1.4. Określenia podstawowe
Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub
więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 1.4 oraz
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST - 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-B11112 [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.
INWESTOR
DOMAGA
SIĘ
WYKONANIA
WSZYSTKICH
PODBUDÓW
KAMIENNYCH Z GRANITU LUB BAZALTU – NIE DOPUSZCZA SIĘ
ZASTOSOWANIA INNEGO MATERIAŁU.
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w ST.
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi
dla:
- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo
gatunku co najmniej 2.
2.4. Woda
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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 ST - 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:
1. równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
2. rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,
3. walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
4. wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem,
5. szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
6. walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
7. przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania
wody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 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 ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w ST - 03
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Podbudowa tłuczniowa powinna
być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikalnie 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 nie przenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej albo odsączającej,
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85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 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 i w rzędach równoległych do
osi 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 ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy
podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20cm. 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
płytową zagęszczarkę 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. Po zagęszczeniu cały
nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm. 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
NIE DOTYCZY
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
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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 ST -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.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania właściwości kruszywa
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,
-5cm.
6.4.2. 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.
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
± 0,5 %.
6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.5. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej
niż 3 cm.
6.4.6. 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.
6.4.7. Nośność podbudowy
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Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 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.
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.41
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 ST - 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 ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 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 namiejsce wbudowania,
· rozłożenie kruszywa,
· zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,
·
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 ziaren
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 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 płytą42
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 08
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ
1. PRZEDNIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
kamiennej, wchodzących w zakres wykonania zadania pn. „Rewaloryzacja miejsc kultury w
Gminie Branice.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Robotami podstawowymi związanymi z wykonaniem nawierzchni z kostki są:
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej (granitowej)
Robotami pomocniczymi przy profilowaniu i zagęszczaniu podłoża są:
- wykonanie niezbędnych pomiarów geodezyjnych
- montaż i demontaż elementów zabezpieczających obszar wykonywania robót
1.4.

Określenia podstawowe

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana
do szybkiego ruchu samochodowego.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.
Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.
Szczelina dylatacyjna – odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 1.4 oraz
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Kostka kamienna
Do remontu nawierzchni należy użyć:
- materiał kostkowy, otrzymany z rozbiórki istniejącej nawierzchni, nadający się do
ponownego wbudowania,
- nową kostkę odpowiadającą wymaganiom norm
2.2.1. Klasyfikacja kostki kamiennej
Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z
kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej wg PN-S-96026 [12].
W zależności od kształtów rozróżnia się trzy typy kostki:
− regularną,
− rzędową,
− nieregularną.
Rozróżnia się dwa rodzaje kostki regularnej: normalną i łącznikową.
W zależności od jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy
kostki: I, II.
W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
W zależności od wymiaru zasadniczego - wysokości kostki, rozróżnia się następujące
wielkości (cm):
− kostka regularna i rzędowa - 12, 14, 16 i 18,
− kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.
2.2.2. Wymagania
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej
Lp.
1.

2.
3.

Cechy
fizyczne
i
wytrzymałościowe
Wytrzymałość na ściskanie w
stanie powietrzno-suchym, MPa,
nie mniej niż
Ścieralność na tarczy Boehmego,
w centymetrach, nie więcej niż
Wytrzymałość na uderzenie
(zwięzłość), liczba uderzeń, nie

I
160

Klasa
II
120

0,2

0,4

12

8
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Badania według
PN-B-04110
[3]
PN-B-04111
[4]
PN-B-04115
[5]

4.
5.

mniej niż
Nasiąkliwość wodą, w %, nie 0,5
więcej niż
Odporność na zamrażanie
Nie bada się

1,0

PN-B-04101 [1]

Całkowita

PN-B-04102 [2]

2.2.3. Kształt i wymiar kostki regularnej
Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu.
Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu.
Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia
tablica 2.
Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i łącznikowej oraz dopuszczalne odchyłki
Wyszczególnienie

Wymiar a
Wymiar b
Stosunek
pola
powierzchni
dolnej
(stopki) do górnej
(czoła),
nie
mniejszy
niż
Nierówności
powierzchni
górnej (czoła), nie
większe niż
Wypukłość
powierzchni
bocznej,
nie
większa
niż
Nierówność
powierzchni
dolnej (stopki),
nie
większa niż
Pęknięcia kostki

Wielkość(cm)
12
12

14
14

16
16

18
18

Dopuszczalne odchyłki dla gatunku
(cm)
1
2
3
+/-0,5
+/-0,7
+/-1,0

18
-

21
-

24
-

27
-

+/-0,7
1,0

+/-1,0
0,8

+/-1,2
0,7

-

-

-

+/-0,4

+/-0,4

+/-0,6

+/-0,8

-

-

-

+/-0,4

+/-0,8

Nie bada się

--

-

-

-

+/-0,4

-

-

-

-

Niedopuszczalne

Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń.
Pozostałe krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół wymiaru
wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wymiaru
wysokości kostki (a).
Kostki gatunku 2 i 3 mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie
większej niż pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna
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przekraczać wielkości wymiaru wysokości kostki (a).
Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 i naroży powierzchni górnej
(czoła) kostki gatunku 2 i 3 są niedopuszczalne.
Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6
cm.
2.2.4. Kształt i wymiary kostki rzędowej
Kostka rzędowa powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu o równoległej
powierzchni dolnej do górnej.
Cała bryła kostki powinna mieścić się w prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni
górnej jako podstawie.
Wymagania dotyczące wymiarów kostki rzędowej przedstawia tablica 3.
Uszkodzenia krawędzi i naroży kostki powinny być nie większe niż podane dla gatunku 2 i 3
kostki regularnej.
Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6
cm.
Tablica 3. Wymiary kostki rzędowej oraz dopuszczalne odchyłki
Wyszczególnienie

Wymiar a
Wymiar b
Stosunek
pola
powierzchni
dolnej
(stopki) do górnej
(czoła),
nie
mniejszy
niż
Nierówności
powierzchni
górnej (czoła), nie
większe niż
Pęknięcia kostki

Wielkość(cm)
12
12

14
14

16
16

18
18

Dopuszczalne odchyłki dla gatunku
(cm)
1
2
3
+/-0,5
+/-0,7
+/-1,0

12-24
-

14-28
-

16-32
-

18-36
-

0,8

0,7

0,6

-

-

-

+/-0,4

+/-0,6

+/-0,8

-

-

-

-

Niedopuszczalne

2.2.5. Kształt i wymiary kostki nieregularnej
Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu.
Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.
Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny
być większe niż podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.
Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie
większej niż 0,6 cm.
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Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki
Wyszczególnienie

Wymiar a
Stosunek
pola
powierzchni
dolnej
(stopki) do górnej
(czoła),
nie
mniejszy
niż
Nierówności
powierzchni
górnej (czoła), nie
większe niż
Wypukłość
powierzchni
bocznej,
nie
większa
niż
Odchyłki od kąta
prostego
krawędzi
powierzchni
górnej (czoła), w
stopniach,
nie
więcej niż
Odchylenie
od
równoległości
płaszczyzny
powierzchni
dolnej w stosunku
do górnej, w
stopniach,
nie
więcej niż

Wielkość(cm)
5
5

6
6

8
8

10
10

Dopuszczalne odchyłki dla gatunku
(cm)
1
2
3
+/-1,0
+/-1,0
+/-1,0

-

-

-

-

0,7

0,6

0,5

-

-

-

+/-0,4

+/-0,6

+/-0,8

-

-

-

+/-0,6

+/-0,6

+/-0,8

-

+/-6

+/-8

+/-10

+/-6

+/-8

+/-10

-

-

-

-

-

-

10.3. Krawężniki
Krawężniki kamienne uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni
kostkowych, powinny odpowiadać wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN80/6775-03/01[16].
Wykonanie krawężników - ulicznych i wtopionych, powinno być zgodne z ST - 10
„Krawężniki kamienne”.
10.4. Cement
Nie dopuszcza się zastosowania cementu w podsypkach i zasypkach
10.5. Kruszywo
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-06712[7].
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Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.
Do zasypania i pielęgnacji nawierzchni kamiennej należy zastosować grys
bazaltowy.
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy
frakcji).
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].
2.6. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać
wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to być woda „odmiany 1”.
Badania wody należy wykonywać:
− w przypadku nowego źródła poboru wody,
− w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu,
barwy.
2.7. Masa zalewowa
NIE DOTYCZY
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym
ubiciu ręcznym,
- łopatek do oczyszczania spoin, haczyków do wyciągania kostek, dłut, młotków brukarskich,
skrobaczek, szczotek, młotków pneumatycznych, drągów stalowych, konewek, wiader do
wody, szpadli, łopat itp.
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 ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kostek kamiennych
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Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi.
Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną.
Kostkę nieregularną można składować w pryzmach.
Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m.
Kostkę regularną należy przewozić na paletach, spiętą. Przy składowaniu należy ją
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą kostki kamiennej powinien być
zgodny z dokumentacją projektową oraz z ST-07.
5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje się krawężniki kamienne uliczne,
odpowiadające wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST
lub wskazaniami Inżyniera.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w ST - 09
„Krawężniki kamienne”.
5.4. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej stosować następujący rodzaj
podsypki:
− podsypka piaskowa.
Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST
lub wskazaniami Inżyniera.
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2
niniejszej ST oraz z PN-S-96026 [12].
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ST.
5.5. Układanie nawierzchni z kostek kamiennych
5.5.1.Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i
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wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
5.5.2. Szczeliny dylatacyjne
NIE DOTYCZY
5.5.4. Warunki przystąpienia do robót
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez
środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie
należy układać kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura
utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę
należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo
wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany
w PN-B-06251 [6].
5.5.5. Ubijanie kostki
Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz
materiału do wypełnienia spoin.
a) Kostkę na podsypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem
należy ubijać trzykrotnie.
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych
części spoin materiałem z podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania
powinno wynosić od 1,5 do 2,0 cm.
Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o
uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po
wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby każda kostka była
widoczna, po czym należy przystąpić do ubijania.
Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg,
uderzając ubijakiem każdą kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi
się od krawężnika do środka jezdni.
Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą.
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego
przekroju poprzecznego i podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować
wałowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podłużnym, postępując od
krawężników w kierunku osi, a następnie w kierunku poprzecznym.
b) Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą
cementowopiaskową, należy ubijać dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować
obniżenie kostek do wymaganej niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po
zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować
wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne.
c) Kostkę na podsypce żwirowej przy wypełnieniu spoin masą zalewową należy ubijać
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trzykrotnie. Spoiny zalewa się po całkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd
kostek na zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed
przesunięciem za pomocą np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu.
5.5.6. Wypełnienie spoin
Wypełnienie spoin piaskiem stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej
układanej na podsypce żwirowej lub piaskowej.
5.6. Pielęgnacja nawierzchni
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju
podsypki.
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte
warstwą piasku, można oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny
i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni można uznać za ukończoną.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg
PN-B-11100 [8].
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek,
podanych w tablicach 2, 3, 4.
Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymałościowych podanych w tablicy 1.
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu,
rodzaju klasy i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki.
Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą
się z kostek drogowych w liczbie:
− do badania zwykłego: 40 sztuk,
− do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z
wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy.
W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy,
jeżeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych
sprawdzań równa lub mniejsza od 4.
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od
4, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami.
W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1,
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należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik
dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za
niezgodną z wymaganiami.
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek
kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach
podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt od 2.3 do 2.7.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją
projektową oraz z wymaganiami określonymi w p. 5.4.
6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki
Badanie prawidłowości układania kostki polega na:
− zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6,
− zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,
− sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.
Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez
oględziny nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15
cm ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia
osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane.
6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin
Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z
wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6.
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych
miejscach na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i
zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i
masie zalewowej - również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej
do kostki.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Równość
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [18].
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.4.4. Ukształtowanie osi
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Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej
o więcej niż ± 5 cm.
6.4.5. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż ± 5 cm.
6.4.6. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać
± 1,0 cm.
6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek
kamiennych przedstawiono w tablicy 5.
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość badań
i
pomiarów
1
Spadki poprzeczne
10 razy na km i w charakterystycznych
punktach niwelety
2
Rzędne wysokościowe
10 razy na km i w charakterystycznych
punktach niwelety
3
Ukształtowanie osi w planie
10 razy na km i w charakterystycznych
punktach niwelety
4
Szerokość nawierzchni
10 razy na km
5
Grubość podsypki
10 razy na km
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z granitowej kostki
kamiennej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST-00 „Wymagania ogólne” oraz
niniejszej ST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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 granitowej kostki nie obejmuje robót towarzyszących
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach
kosztorysowych, a których zakres jest określony przez ST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie Normy
1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą
2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie
(zwięzłości)
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne
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12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
13. BN-69/6731-08Cement. Transport i przechowywanie
14. BN-74/6771-04Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15. BN-66/6775-01Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe
16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
17.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
18.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
10.2. Inne dokumenty
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 09
OBRZEŻA KAMIENNE
1. PRZEDNIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem krawężników kamiennych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
ustawieniem krawężników kamiennych na ławach z betonu.
1.4. Określenia podstawowe
Obrzeża kamienne – belki kamienne rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji oraz mają za zadanie
zabezpieczyć powierzchnię wykonana z kostki przed rozsuwaniem.
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.
Ściek – umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.
Obrzeże – element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
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Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi są:
•
•
•
•
•

obrzeża kamienne,
piasek na podsypkę i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materiały do wykonania ławy pod obrzeża.

2.3. Kamienne obrzeża chodnikowe – klasyfikacja
2.3.1. Wielkości
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
- obrzeża niskie - ON,
- obrzeża wysokie - OW.
2.3.2. Klasy
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych
obrzeża dzieli się na:
- gatunek 1,
- gatunek 2.
2.4. Obrzeża kamienne- wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary kamiennych obrzeży chodnikowych.
Wymiary kamiennych obrzeży chodnikowych podano w tablicy 1.

Tabela 1. Wymiary obrzeży
Rodzaj obrzeża
ON
OW

l
75
100
75
100

Wymiar obrzeża, cm
b
6
6
8
8
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h
20
20
30
30

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj obrzeża
l
b, h

Wymiar obrzeża, cm
Gatunek 1
+/-8
+/-3

Gatunek 2
+/-8
+/-3

Tabela 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży.
2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków kamienia, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Wymagania techniczne stawiane obrzeżom kamiennych analogicznie jak dla krawężników
kamiennych wg PN-EN 1343.
2.6. Składowanie
Obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów,
rodzajów, odmian i wielkości.
Dopuszcza się składowanie obrzeży prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu
drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości
warstw nie powinna przekraczać 1,2 m.
2.7.

Materiały na podsypkę i zaprawę
2.7.1. Piasek
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B06712 [4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].
2.7.2. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej
powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający
wymaganiom PN-B-19701[6].
2.7.3. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [7].

2.8. Materiały na ławy.
Materiały na ławy – beton B15
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport krawężników
Obrzeża kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Obrzeża należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku
jazdy środka transportowego.
W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do
transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym
grubość tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm.
4.3. Transport pozostałych materiałów
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.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [2].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku.
5.3. Wykonanie ław
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach
sypkich należy stosować szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.4. Ustawienie krawężników kamiennych
Kamienne krawężników chodnikowych należy ustawić na wykonanym podłożu w miejscu i
ze światłem, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawa
cementowo- piaskowa w stosunki 1:2. Spoiny przed zlaniem należy oczyścić i zmyć wodą.
Spoiny musza być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury obrzeża ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia krawężników kamiennych i przedstawić wyniki tych badań
Inżynierowi do akceptacji.
6.2.1. Badania krawężników
Badania krawężników kamiennych obejmują:
- sprawdzenie cech zewnętrznych,
- badania laboratoryjne.
Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje:
- sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie wad i uszkodzeń.
Badanie laboratoryjne obejmuje:
- badanie nasiąkliwości wodą,
- badanie odporności na zamrażanie,
- badanie wytrzymałości na ściskanie,
- badanie ścieralności na tarczy Boehmego,
- badanie wytrzymałości na uderzenie.
Sprawdzenie cech zewnętrznych należy przeprowadzać przy każdorazowym odbiorze partii
krawężników. Badanie laboratoryjne należy przeprowadzać na polecenie Inżyniera na
próbkach materiału kamiennego, z którego wykonano obrzeża, a w przypadkach spornych
- na próbkach wyciętych z zakwestionowanych krawężników, zgodnie z wymaganiami tablicy
1.
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić obrzeża jednakowego typu,
klasy, rodzaju, odmiany i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 400 sztuk.
W przypadku przedstawienia większej ilości krawężników, należy dostawę podzielić na
partie składające się co najwyżej z 400 sztuk.
Pobieranie próbek materiału kamiennego należy przeprowadzać wg PN-B-06720 [5].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzać poprzez oględziny zewnętrzne
zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziałką
milimetrową z dokładnością do 0,1 cm.
Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych przeprowadzać należy przy pomocy linii
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metalowej, ustawionej wzdłuż krawędzi i po przekątnych sprawdzanej powierzchni oraz
pomiar odchyleń z dokładnością do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.
Sprawdzenie krawędzi prostych przeprowadzać należy przy pomocy linii metalowej.
Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń przeprowadzać należy poprzez oględziny zewnętrzne,
policzenie ilości szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości z dokładnością do 0,1
cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5.
Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza się wizualnie przez porównanie z wzorem.
Ocenę wyników sprawdzenia cech zewnętrznych oraz ocenę wyników badań laboratoryjnych
należy przeprowadzić wg BN-66/6775-01 [9].
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu krawężników kamiennych
powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych
dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać:
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie ław,
- ustawienie krawężników i wypełnienie spoin.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr ) ustawionego obrzeża kamiennego.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST 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
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto pod ławę,
- wykonanie ławy,
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kamiennego obrzeża chodnikowego obejmuje:
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· dostarczenie materiałów,
· wykonanie koryta,
· rozścielanie i ubicie podsypki,
· ustawienie obrzeża,
· wypełnieni spoin,
· obsypanie zewnętrznych ścian obrzeża,
· wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i
zastosowanie
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
5. PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
8. BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 10
ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji
technicznej są wymagania dotyczące nowych nasadzeń i małej architektury w związku z
realizacją projektu dla zadania: „Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice”.
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 w ramach zadania inwestycyjnego pt. Rewaloryzacja
miejsc kultury w Gminie Branice.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
założeniem, modernizacją i pielęgnacją zieleni i obejmują:
- usunięcie drzew i krzewów oznaczonych w inwentaryzacji dendrologicznej zawartej w
projekcie wraz z korzeniami,
- zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów,
- wykonanie nowych trawników,
- pielęgnacja roślin,
- sadzenie roślin (drzew i krzewów) – zgodnie z projektem,
- wykonanie elementów małej architektury (fontanna wraz z instalacją, oświetlenie wraz z
instalacją, montaż ławek ogrodowych i koszy na śmieci)
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy
rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi
ją korzeniami rośliny.
1.4.4. Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z
pniami o wysokości 1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w
szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST 00 „Wymagania
Ogólne”, p.1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną.
2. MTERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Dobór materiałów wg uznania wykonawcy ogólne wymagania podano w specyfikacji
technicznej ST- 00 „Wymagania Ogólne”, pkt. 2.
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2.2. Ziemia urodzajna.
Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W miejscach,
gdzie zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do
rozesłania w miejscu sadzenia roślin oraz zakładania trawników,
2.3. Nasiona traw.
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer
normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.4. Nawozy mineralne.
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowane, z
podanym składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
2.5. Drzewa i krzewy.
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska i
polska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła
korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
- pędy korony powinny być przycięte - cięcie formujące u form kulistych,
- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa,
- praktycznie prosty przewodnik,
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4
niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
- dwupędowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.
2.6. Elementy małej architektury
Ławki ogrodowe, kosze na śmieci, fontanna, słup ogłoszeniowy winny być wykonane
zgodnie z projektem technicznym i odpowiadać wymaganiom dotyczącym w/w urządzeń.
76

Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed dostawą i montażem.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania Ogólne”, p.3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni drogowej.
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- wału gładkiego do zakładania trawników, a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:
- pił mechanicznych i ręcznych
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń.
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie
pogorszy jakości transportowanych materiałów.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły
korzeniowej oraz części nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową muszą mieć
zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast
sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.
Sadzonki winny być przewożone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)
Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Trawniki.
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami
teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do
nawierzchni drogi o ok. 2 – 3 cm,
teren powinien być wyrównany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrównana,
przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim
przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
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po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem,
w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do
wykorzystania przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię
urodzajną,
wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15
września oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inżyniera,
na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2,
należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych,
należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową
Inspekcję Ochrony Roślin, przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy
dosiew.
W przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do
wysiewu nasion, zwiększyć ilość nawadniania.
5.2.2. Pielęgnacja trawników
Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy
pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość
około10 cm,
następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej
połowie października,
koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od
gatunku wysianej trawy,
chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o
selektywnym działaniu można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika
Nawożenie mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym należy wysiewać
dzieląc dawkę na cztery partie, ostatnie nawożenie z początkiem września.
Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w
poszczególnych porach roku:
wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas,
przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w
przypadku braku wzrostów,
wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm,
konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w
zależności od warunków atmosferycznych - podlewanie trawników.
5.3. Drzewa i krzewy.
5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów:
pora sadzenia – jesień lub wiosna,
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miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją
projektową, dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną,
roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce,
korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu
drewniany palik,
korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować
miskę i podlać,
drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,
wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego
drzewa,
palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.
5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu
Pielęgnacja po posadzeniu polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawożeniu
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i
formujące).
5.4.Elementy małej architektury
Wymagania dotyczące dostawy elementów :
- ławki, kosze na śmieci, osłony na drzewa, oprawy i słupy oświetleniowe powinny być
wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie
- materiały użyte do wykonania w/w elementów winny być zgodne z projektem
- przed zakupem bądź wytworzeniem warsztatowym w/w elementów należy uzyskać
akceptację Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚĆ ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Trawniki.
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- grubości warstwy rozścielonej ziemi,
- prawidłowego uwałowania terenu,
-gęstości zasiewu nasion
- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”),
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
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6.3. Drzewa i krzewy.
Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na
sprawdzeniu:
wielkości dołków pod drzewa i krzewy,
zaprawienia ich ziemią urodzajną,
zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc
sadzenia, gatunków i odmian,
materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodności z normą PN-87/R-67023,
opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminów sadzenia,
wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z
dokumentacją projektową,
jakości posadzonego materiału.
6.4. Elementy małej architektury
Kontrola przy odbiorze dotyczy:
- zgodności realizacji z dokumentacją projektową,
- jakości zastosowanego materiału.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót.
Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementów małej architektury: 1 szt (sztuka).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”, pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy.
PN-G-980 11
PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-0l
BN-76/9 125-0 l.

Torf rolniczy
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy
Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 11
ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. Szczegółowa specyfikacja techniczna
dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem
prac betoniarskich i zbrojarskich.
W zakres robót wchodzą:
- wykonanie pomieszczenia technologicznego fontanny,
- wykonanie fontanny,
- wykonanie obrzeży,
- wykonanie nowego wieńca pod więźbę dachową,
- wykonanie nowych schodów żelbetowych,
- wykonanie płyty pod pionowy podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
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1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:
Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2,0 t/m3 i nie przekraczającej 2,6t/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.
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. W8) klasyfikujący beton pod
względem przepuszczalności wody.
Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na
próbki betonowe wg PN-88/B- 06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie głębokości
penetracji wody pod ciśnieniem będące odpowiednikiem badania wodoszczelności wg PN88/B-06250. Zmianie uległa procedura badawcza jak również sposób określania
wodoszczelności badanego betonu.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż
2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną
oznaczoną na próbkach walcowanych o wysokości 300mm i średnicy 150mm oraz
sześciennych o wymiarach 150x150x150mm.
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej
naprężeń w sposób czynny.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wym. dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.
2.2. Rodzaje materiałów.
2.2.1. Stal zbrojeniowa.
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg PN-89/H-84023/6.
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Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. W technologicznej próbie zginania
powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.
Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
- znak wytwórcy,
- średnicę nominalną,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej
partii powinien być następujący:
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub
innych zanieczyszczeń,
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziałem wg wymiarów i gatunków.
Drut montażowy.
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw.
wiązałkowego.
2.2.2. Beton.
Dostawa betonu.
Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 6-8 powinna być wiadomego
pochodzenia i mieć stałą charakterystykę w czasie.
Stosować tylko cement posiadający odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowiązującymi
normami. Widoczne wylewki z betonu powinny być wykonane z tej samej partii cementu.
Jako minimalną należy uważać zawartość cementu 280 kg/m3. Przestrzeganie wartości Rck
i w/c może wymagać dużo wyższej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c
nie powinien przekraczać 0,50. Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4.
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Kruszywa powinny posiadać charakterystyki zgodne z obowiązującymi normami.
Charakterystyki powinny być kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Mogą być
pochodzenia naturalnego lub uzyskane poprzez rozdrobienie litej skały i powinny się
składać z materiałów krzemowych , posegregowanych i przepłukanych wodą , wolne od
substancji organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub innych szkodliwych dla wytrzymałości
betonu. Nie powinny być łupkowate, krzemowo – magnezowe, wykluczone jest stosowanie
kruszyw z wolną krzemionką krystaliczną. W kompozycji krzywej granulometrycznej żadna
frakcja nie powinna być dozowana w procencie wyższym od 55%. Do wykonania mieszanki
składniki powinny należeć przynajmniej do trzech różnych klas granulometrycznych. Zgodnie
z normami należy sprawdzać systematycznie skład granulometryczny kruszyw do mieszanki
betonowej. Dodatki do betonu – stosować dodatki upłynniające. Stosowanie dodatków do
betonu uzgodnić z projektantami. Wszystkie partie prętów zbrojeniowych powinny posiadać
odpowiednie atesty.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się
stosowania mieszanek 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. Sprzęt używany przy
przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego 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
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów.
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą
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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 temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.
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 BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
zbrojarskie. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego
przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru) obejmującej:
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
- sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
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Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PNB-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego pismem do dziennika budowy.
5.2. Wykonanie deskowania.
Stosować systemowe deskowania, odpowiednie podkładki pod zbrojenie betonowe lub z
tworzyw sztucznych. Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju
nośnego, podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań
powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
- szybkość betonowania,
- sposób zagęszczania,
- obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewniać odpowiednią szczelność,
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek
wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na
wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy
uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji i
osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji
projektowej.
5.3. Przygotowanie zbrojenia.
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym
zachowaniem postanowień normy PNB- 03264:2002.
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi
zaciskami. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom
normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winny być zgodne z dokumentacją projektową.
Czyszczenie prętów.
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków
rdzy, kurzu i biota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
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Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Prostowanie prętów.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Cięcie prętów zbrojeniowych.
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy
d ≤12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia
równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych
powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy
zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia
powstałe podczas wyginania.
5.4. Montaż zbrojenia.
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy
zachowaniu n/w warunków:
- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych,
urządzeń wytwórczych i montażowych,
- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w
deskowaniu,
- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem
szalowania bocznego,
- zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów
oznaczonego w projekcie,
- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw.
Słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do
łączenia prętów o średnicy do 12 m, 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, a pozostałych prętów – na przemian.
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5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.
Dozowanie składników.
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie
wagowo z dokładnością:
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak
nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Beton wylewać warstwami, zagęszczać natychmiast wibratorami igłowymi o częstotliwości
8000 -10000 uderzeń na minutę. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować
pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy
zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy
wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Rejestrować
zawsze datę, godzinę i temperaturę zewnętrzną. Zgodnie z warunkami wykonania i odbioru
robót wykonywać i badać próbki betonu. Próbki do badań przechowywać w identycznych
warunkach w jakim dojrzewa beton w konstrukcji.
Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować
zasadą, że powinna ona by prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w
miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu
stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w
układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się
odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza ć
2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. Na łączonych warstwach, gdy przerwa w
betonowaniu przekracza 3 godziny stosować zaprawy czepne oraz odpowiednie
przegotowanie powierzchni.
Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
Dojrzewanie betonu.
Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie zabezpieczone powierzchnie betonowania
powinny być utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciągłego polewania wodą lub innych
odpowiednich metod. Polewanie wodą można zastąpić przez stosowanie powłok
zabezpieczających przed parowaniem. W szczególności stosować powłoki gdy wilgoć
powoduje powstawanie wykwitów powierzchniowych. W porze zimowej temperatura
mieszanki podczas wylewania nie powinna być niższa od 130. Powinna być kontrolowana
temperatura wewnątrz mieszanki. Temperatura nie może spaść poniżej +50.
W porze letnie temperatura mieszanki nie może przekraczać 300. W szczególności w porze
podwyższonych temperatur należy kontrolować dodawanie wody do mieszanki oraz właściwą
pielęgnację wylewek betonowych. Wykonawca powinien prowadzić kontrolę jakości
układanego zbrojenia oraz wylewanego betonu, powinien określić prawidłową procedurę
pobierania, identyfikacji i badania próbek. Wykonawca powinien pobierać próbki na
wytwórni i w miejscu betonowania. Wszystkie próbki powinny być jednoznacznie opisane i
przypisane do badanego elementu.
Pielęgnacja betonu.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C nale ży
nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co
najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania
normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na
ściskanie co najmniej 15 MPa.
Wykańczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2
mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.
Dopuszczalne wartości odchyleń powierzchni poziomych i pionowych wynoszą:
89

Odchylenia Dopuszczalne odchyłki [mm]
1. Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:
a. Na 1 m wysokości: 5
b. Na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach: 20
c. W ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących
stropy monolityczne: 15
d. W ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub
przesławnym: 1/500 wysokości budowli, lecz nie więcej niż 100mm
2. Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:
a. Na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku: 5
b. na całą płaszczyznę: 15
3. Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m
z wyjątkiem powierzchni podporowych:
a. Powierzchni bocznych i spodnich: ±4
b. Powierzchni górnych: ±8
c. Odchylenia w długości i rozpiętości elementów: ±20
d. Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: ±8
e. Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów: ±5
5.6. Usuwanie deskowań i rusztowań.
a) Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton
osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w
warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną
nieniszczącymi metodami badań.
b) Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.
c) Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być dokonane
po usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych
fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej
kolejności aby nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji.
d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu
następujących zasad:
- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,
e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad:
- usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru
konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tym zakresie,
- usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez
beton:
- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w
stropach i 2 MPa w ścianach,
- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur
- 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach,
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- dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a
dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m - 100% projektowanej wytrzymałości
betonu,
- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy,
sprawdzić starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów,
pokryć środkami zmniejszającymi przyczepność betonu,
- ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
Badania w czasie wykonywania robót.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania:
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy
pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie
badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia
obowiązują następujące wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno
przekraczać 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich
liczby na tym pręcie,
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.
Badania kontrolne betonu.
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niż:
- 1 próbka na 100 zarobów,
- 1 próbka na 50 m3 betonu,
- 3 próbki na dobę,
- 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli
wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej
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klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po
28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora
nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie
w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki
o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni
zgodnie z normą PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych
z konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy
zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania
betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i
badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na
próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia
wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych
materiałów.
Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady.
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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 [cm2].
Do ilości zbrojenia nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek
montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez zwiększonej ilości materiału w
wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową
specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Procedura odbioru konstrukcji powinna odpowiadać następującym wymogom:
1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane
przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza, się stosowanie innych metod
sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze 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.
2. 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.
3. 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.
4. Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badań
5. Prace wykończeniowe mogą być prowadzone jedynie na odebranej i zgodnej z projektem
konstrukcji. Niedopuszczalne jest w szczególności prowadzenie prac wykończeniowych w
taki sposób , że utrudnią one lub całkowicie uniemożliwią wykonanie pomiarów kontrolnych
elementów konstrukcji lub ich ewentualne wzmocnienie. Wykonanie pomiarów zrealizowanej
konstrukcji jest częścią dokumentacji powykonawczej i jest obowiązkiem Wykonawcy.
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych muszą obejmować muszą
obejmować odbiory:
1. materiałów,
2. prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, - prawidłowości i
dokładności wykonania zbrojenia,
3. prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia,
zagęszczenia i pielęgnacji, prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji,
Do odbiorów Wykonawca powinien dostarczyć odpowiednie protokoły badań materiałów ,
pomiarów deskowań , ułożenia zbrojenia, ułożenia mieszanki betonowej , badań betonu ,
pomiarów dokładności wykonania elementów konstrukcyjnych. Prace wykończeniowe
powinny być prowadzone po odebraniu elementów konstrukcyjnych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
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Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] konstrukcji betonowych i
żelbetowych obejmuje:
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- oczyszczenie podłoża,
- dzierżawę stemplowań,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki betonowej,
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
- wykonanie płyt fundamentowych pod kominy,
- pielęgnację betonu,
- rozbiórkę deskowań i rusztowań,
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu,
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.
Cena jednostkowa przygotowania i montażu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
- łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego zgodnie z projektem,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.
Cena jednostkowa wykonania 1 sztuki [szt] otworu – przebicia w elemencie z betonu
obejmuje:
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- wykonanie przebicia w elemencie z betonu,
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu,
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiały.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego
użytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
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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 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie
gęstości ziaren i nasiąkliwości.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i
badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne
wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogólne wymagania i badania
oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne
wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i
badania.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej
substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
zawartości alkaliów w domieszkach.
PN-EN-206-1 Beton zwykły.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-0626 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie.
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
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PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren.
Wskaźnik kształtu.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu
wiązania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości
wydzielającej się samoczynnie z
mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.
PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w
podczerwieni.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i
zapewnienie jakości.
Inne przepisy.
- 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 robot budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 12
INSTALACJA WOD- KAN, WENT. I CO.
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
budowy wewnętrznych instalacji gazu, centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji i wentylacji
w budynku domu kultury oraz zewnętrznej instalacja fontanny w parku w Branicach dla
inwestycji pod nazwą „ Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i 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 wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z technologią
kotłowni, wewnętrznej instalacji wody użytkowej , wewnętrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej, oraz wewnętrznej instalacji wentylacji grawitacyjnej , w budynku Domu Kultury,
oraz wykonanie wodociągu i kanalizacji a także technologii fontanny na terenie parku w
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Branicach. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej
wymienionych robót:
1. demontaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
2. demontaż rurociągów i armatury oraz urządzeń technologii kotłowni,
3. demontaż części pionów kanalizacji sanitarnej,
4. demontaż części pionów instalacji wody użytkowej,
5. przekucia, przebicia otworów w ścianach i stropach,
6. wykuwanie bruzd w ścianach i posadzkach,
7. montaż podgrzewacza ciepłej wody użytkowej,
8. montaż technologii kotłowni wraz z armaturą regulacyjną,
9. remont naczynia wzbiorczego zamkniętego,
10. montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
11. montaż rurociągów i armatury instalacji wody użytkowej,
12. montaż rurociągów wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
13. montaż urządzeń sanitarnych,
14. montaż kanałów stalowych wentylacji pomieszczeń,
15. próby szczelności i ciśnienia instalacji,
16. izolacja termiczna rurociągów instalacji i kanałów wentylacji,
17. wykonanie pomiarów geodezyjnych celem naniesienia trasy na terenie parku,
18. wykopy ziemne do ułożenia rur wodociągowych i kanalizacji,
19. wykopy ziemne do montażu studni rewizyjnej na sieci kanalizacji,
20. montaż rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej,
21. próby szczelności sieci rur kanalizacji sanitarnej,
22. montaż rurociągów sieci wodociągowej,
23. dezynfekcja rur wodociągowych,
24. próby szczelności i ciśnienia rur wodociągowych,
25. montaż urządzeń instalacji technologicznej w pomieszczeniu technicznym,
26. montaż rurociągów instalacji technologicznej w pomieszczeniu technicznym,
27. montaż rurociągów instalacji technologicznej w nieckach fontanny,
28. próby szczelności i ciśnienia instalacji technologicznej fontanny,
29. zasypanie i zagęszczanie wykopów,
30. rozruch technologii fontanny.
1.4. Informacja o terenie robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, wykonywane są w budynku i na terenie otwartym w
parku w Branicach
1.5. Organizacja robót- przekazanie placu budowy
Prace należy rozpocząć po przekazaniu przez inwestora placu budowy. Przekazanie placu
budowy dokonane zostanie po podpisaniu umowy w tym samym terminie. Przekazanie palcu
budowy nastąpi na podstawie spisanego protokółu przekazania placu.
1.6.

Zabezpieczenie warunków bhp, ochrony p. Pożarowej i interesów osób trzecich na terenie robót
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać warunków BHP ochrony ppoż w czasie
wykonywania robót. Szczególnie zwrócić uwagę na wykonywanie prac demontażu i montażu
rur , prace mechaniczne i ręczne przy wykopach ziemnych , prace montażowe rur oraz
urządzeń a także prace zgrzewania oraz spawalnicze oraz budowlane. Przestrzegać zasad BHP
przy tego rodzaju pracach oraz uważać na iskry podczas cięcia. Wszelkiego rodzaju prace
cięcia i podobne w których może nastąpić zaprószenie ognia wykonywać przy asekuracji
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drugiej osoby która sprawdza i ciągle kontroluje nagrzewanie się materiałów łatwopalnych.
Wykonawca po przekazaniu placu budowy zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP
szczególnie podczas składowania materiałów ostrych i gabarytowych. Należy zwrócić uwagę
aby nie obijać ścian budynku wewnętrznych i zewnętrznych. Zachowywać czystość i
porządek , a po każdym zakończeniu prac dniówkowych należy sprzątać plac zabezpieczać
wykopy i składać narzędzia pod zamknięciem.
1.7.
Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad stosowania materiałów posiadających atesty
higieniczne oraz deklaracje zgodności i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W
żadnym wypadku nie należy stosować materiałów ani substancji nie posiadających
dopuszczeń oraz trujących a także przyśpieszających korozję. Pozostałości , śmieci i gruz
wytworzone przez wykonawcę podczas prac należy wywozić lub zlecać wywiezienie na
wysypisko śmieci a karty przyjęcia śmieci i gruzu archiwizować celem wylegitymowania się
przed inspektorem nadzoru lub inną instytucją uprawnioną do kontroli. Wykonawca nie może
wylewać farb i innych zawiesin lub substancji trujących w budynku lub na teren placu
budowy ani do wykopów.
1.8.
Wymagania dotyczące zgodności z PT
Dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez inwestora dla 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 w ustaleniach poszczególnych
elementów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, jak również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Jeżeli zajdzie taka
potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. W przypadku rozbieżności , wymiary lub
odległości rzeczywiste ważniejsze są od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane
określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej będą uważane za wartości
docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne
z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.9.
Wymagania dotyczące materiałów
Przy wykonywaniu robot budowlanych należy zgodnie z ustawą „Prawo budowlane”
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są
właściwie oznaczone:
- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa;
- wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności
lub deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną;
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej;
- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami
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dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
PN, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta
obiektu, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność
wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.
Materiały o dużych gabarytach powinny być przechowywane na placu budowy pod
zadaszeniem. Armatura i urządzenia powinny być składowane w pomieszczeniach suchych.
2. MATERIAŁY
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Arkady, Warszawa 1988.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej
instalacji.
Do wykonania wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych mogą być
stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do
wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w
sposób określony aktualnymi normami.
Przewody - rurociągi
wewnętrzna instalacja CO ,wykonana będzie rurami ze stali węglowej ocynkowanej
zewnętrznie z systemem złączek stalowych zaprasowywanych,
wewnętrzna instalacja wentylacji grawitacyjnej wykonana będzie rurami stalowymi
ocynkowanymi typu spiro ,
instalacja wewnętrzna wody użytkowej wykonana będzie w systemie rur
wielowarstwowych z tworzywa sztucznego ,
Sieć kanalizacyjna wykonana będzie rurami PCV o wytrzymałości SN8
Sieć wodociągowa , wykonana będzie w systemie rur PE HD łączonymi kształtkami
zgrzewanymi.
Instalacja technologii fontanny wykonana będzie rurami PE HD łączonymi
kształtkami zgrzewanymi.
Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.
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Armatura
Do odcinania oraz regulacji mediów; gazu, wody grzewczej, wody zimnej i ciepłej
należy użyć zaworów o parametrach wynikających z zastosowanego systemu rurociągów i
zalecanych przez producentów wybranego systemu oraz równoważnych jakościowo.
Armatura powinna posiadać atesty i dopuszczenia.
Do odcinania medium na wodociągu zewnętrznym przy technologii fontanny użyć zasuw
kołnierzowych w obudowie ze skrzynka uliczną. Armatura powinna posiadać atesty i
dopuszczenia.
Studnie rewizyjne
Studnie rewizyjne stosować jako wykonane z tworzywa sztucznego. Włazy i pierścienie oraz
pokrywy stosować wg zastosowanego systemu studni w celu właściwego dopasowania
wszystkich części studni.
Izolacja termiczna
Izolacja ciepłochronna wykonana będzie z pianki poliuretanowej, posiadającej
odpowiednią aprobatę techniczną wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Materiał powinien być dostarczony środkami transportowymi
zamkniętymi, składowany w miejscu suchym, aby nie doszło do zawilgocenia materiału
izolacyjnego. Należy chronić materiał wykonany z PE przed nadmiernym działaniem
promieni słonecznych.
Do izolacji rurociągów instalacji stosować należy materiały izolacyjne wskazane w projekcie
np. jest to pianka PE. Montaż izolacji termicznej na tych rurociągach i w tym systemie
wymaga zastosowania systemu izolacji zapewniającego szczelność materiału izolacyjnego i
połączeń. Grubości ścianek izolacji termicznej stosować wg zalecen w PT , kosztorysie oraz
wg zasady określającej grubość ścianki izolacji nie mniejsza niż średnica izolowanego
rurociągu.
Na izolację rur wentylacyjnych stosować izolację z mat wełny mineralnej dopuszczonej do
stosowania w budownictwie.
3.
SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest używać sprzętu sprawnego nie zagrażającego zdrowiu i życiu
zatrudnionym przy nim pracownikom. Sprzęt powinien być sprawdzony sprawny technicznie
i odpowiedni do osoby posługującej się nim a także odpowiedni do wykonywanej pracy. Nie
należy i zabrania się stosować sprzętu zamiennego szczególnie przy pracach budowlanych jak
wiercenie otworów lub wycinanie bruzd. Montaż połączeń śrubowych lub zaciskowych
należy wykonywać sprzętem i narzędziami odpowiednimi do systemu. Do prac ziemnych
stosować maszyny sprawne a podczas ich pracy zachować szczególną ostrożność oraz nadzór
podczas wykopów ze względu na możliwość pojawienia się pod ziemią nie
zinwetaryzowanych instalacji lub nieprzewidzianych materiałów bądź artefaktów
archeologicznych.
4.
TRANSPORT
Podczas transportu materiałów i sprzętu należy zachować ostrożność i przestrzegać zasad
BHP. Podczas transportu materiałów wielkogabarytowych i ciężkich należy pamiętać o
zasadach BHP w tym zakresie obowiązującym tzn. przestrzegać wymagań do transportu rur
(dwie osoby) oraz przy ciężarach przestrzegać norm udźwigu przez osobę oraz długości drogi
przenoszenia.
Transport urządzeń i materiałów odbywać się będzie samochodami, urządzenia ładowane na
paletach, oryginalnie zapakowane, posiadają znak kontroli jakości.
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5.
WYKONANIE ROBÓT
Do wykonania instalacji CO , technologii kotłowni oraz pozostałych instalacji mogą być
użyte materiały producentów krajowych jak i zagranicznych, posiadające odpowiednie
dokumenty wynikające z Prawa Budowlanego. Instalacja CO będzie prowadzona na ścianach
pod stropem pomieszczeń. Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót.
Podgrzewacz CWU posadowić wg rysunków przestrzegając szczegółowe przepisy zapisane w
DTR. Mocowania, połączenia rur należy wykonać w sposób aby zapewnić prawidłową pracę
bez zakłóceń .
Rurociągi CO łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Przed
układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające
elementy zaprawy betonowej i muru). W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy
nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w
tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei
należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa
o 6 do 8 mm od grubości ściany lub stropu. Przewody pionowe należy mocować do ścian za
pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 1,5 m dla rur o średnicy 15 do 20 mm, przy
czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Podczas montażu podgrzewacza CWU, zaworu trzydrogowego oraz pomp należy
zachować sposób montażu zalecany w DTR urządzeń. Pozostałą armaturę przy zaworach
trójdrogowych pompach innych urządzeniach montować (w przypadku braku w projekcie)
taką jaką zaleca producent danego urządzenia w DTR urządzenia.
Rurociągi wody zimnej i ciepłej łączyć zgodnie z zastosowanym systemem i wg
zaleceń producenta systemu. Połączenia muszą być wykonane zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz
usunąć przeszkody
Do wykonania zewnętrznej instalacji wodociągowej kanalizacyjnej oraz instalacji
technologii fontanny mogą być użyte materiały producentów krajowych jak i zagranicznych,
posiadające odpowiednie dokumenty wynikające z Prawa Budowlanego. Mocowania,
połączenia rur należy wykonać w sposób aby zapewnić prawidłową pracę bez zakłóceń .
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.
Szczególną uwagę zwrócić na prawidłowość podsypek pod rury i studzienki.
Podsypka winna być odpowiedniej grubości minimum 20cm, wykonana z piasku właściwe
zagęszczonego. Zachować odpowiednie spadki aby transportowane medium było właściwie
przemieszczane siłą grawitacji. Po ułożeniu rur i studzienek dokonać próby spływu wody
oraz próbę szczelności. Pozytywne rezultaty prób mogą być podstawą do zasypywania sieci
rurociągów. Zagęszczenie nadsypki, podsypki i gruntu rodzimego powinno być poddane
odbiorowi.
6.

KOLEJNOŚĆ I WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
•
•
•
•
•
•
•
•

wyznaczenie miejsc przebiegu rur, i umiejscowienia urządzeń
demontaże budowlane jak i instalacyjne
prace budowlane
montaż instalacji sanitarnych i urządzeń
założenie tulei ochronnych,
montaż urządzeń wielkogabarytowych
montaż grzejników
wykonanie połączeń zaciskowych i spawanych
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

próby szczelności i ciśnieniowe
izolacja
rozruch urządzeń
regulacja działania urządzeń
zgłoszenie do odbioru
wykonanie pomiarów geodezyjnych celem naniesienia trasy w parku
wykopy ziemne do ułożenia rur
wykopy ziemne do montażu studni
montaż studni
montaż rurociągów
próby szczelności sieci rur
dezynfekcja rur sieci wodociągowej
zasypanie i zagęszczanie wykopów sieci wodociągowej
montaż urządzeń instalacji technologicznej w pomieszczeniu technicznym fontanny
montaż rurociągów instalacji technologicznej w pomieszczeniu technicznym fontanny
zasypanie i zagęszczenie wykopów pod rurociągi
montaż rurociągów instalacji technologicznej w nieckach fontanny
próby szczelności i ciśnienia instalacji technologicznej fontanny
rozruch technologii fontanny

Prace jak wyżej należy kończyć w poszczególnych etapach stosownymi protokółami ich
wykonania
Montaż armatury i osprzętu
Odpowietrzenie instalacji CO na pionach wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem
stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem
odpowietrzającym należy zamontować zawór
Odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez wyprowadzenie pionów
ponad dach budynku i zakończyć systemowymi daszkami. Część pionów łaczyć na poddaszu
jak wg rysunku.
Ponad dachem wentylacyjne rury zakończyć systemowymi daszkami.
Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne i właściwe zgrzewanie kształtek. Połączenia
zgrzewane po ich wykonaniu dokładnie obejrzeć i sprawdzić właściwe wykonanie zgrzewu.
Sprzęt do zgrzewania winien być sprawny po kalibracji u producenta systemu.
Dla rurociągów łączonych z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, lub z
zastosowaniem kształtek zaciskowych oraz poprzez mufy z uszczelkami należy szczególnie
zwrócić uwagę na szczelność połączeń wykorzystując do tych celów sprawny sprzęt. Do
połączeń stosować systemowe kształtki bez stosowania zamienników ze względu na właściwy
długi okres pracy instalacji.
Wykopy
Szczególną uwagę należy zwrócić na prace ziemne i wymagania zalecane w tym zakresie pod
względem BHP. Wzmacniać ściany wykopów wg wybranego systemu umocnień co
zabezpieczy pracowników pracujących w wykopach przed obsypaniem bądż zasypaniem
ziemią.
Montaż studni
Szczególną uwagę należy zwrócić na prace przy rozładunku i montażu części studni. Są to
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elementy wielkogabarytowe. Prace z dźwigiem należy szczególnie traktować i konieczna jest
osoba koordynująca
7.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Badania i uruchomienie instalacji
Instalacje gazową i sanitarne poddać próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania
szczelności instalacji gazu należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie
skutecznie przedmuchać, natomiast instalacje sanitarne przepłukać wodą.
Badania szczelności instalacji gazu, CO i wody użytkowej na zimno należy przeprowadzać
przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0”C. Próbę szczelności należy przeprowadzić
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary.
Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do
przekroczenia jego maksymalnej wartości 6 barów.
Przykanalik i instalację kanalizacji sanitarną poddać próbie szczelności i właściwych
spadków. Szczelność sprawdzić poprzez zatkanie podejść do przyborów a następnie cała (lub
jej część) instalację napełnić wodą. Kontrolować przez 6 godzin zaznaczoną wysokość
napełnienia.
Zbiornik na ścieki komunalne [poddać próbie szczelności napełniając woda i kontrolować
poziom napełnienia przez 24 godziny.
Zewnętrznej instalacje kanalizacyjne poddać próbie szczelności poprzez napełnienie wodą.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy rurociągi podlegające próbie (lub jej
część) skutecznie przepłukać wodą.
Badania szczelności i ciśnienia przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0”C.
Próbę szczelności wodociągu należy przeprowadzić wodną lub pneumatyczną. Zgodnie z
wybranym systemem i uzgodnieniem z nadzorem budowy. Ciśnienie robocze powiększone o
2 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać
do przekroczenia jego maksymalnej wartości 6 barów.
Każda dostarczona partia materiału powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie
ponownie.
8.
ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji i montażu urządzeń należy dokonać
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
· przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
· podłoże w miejscach ustawienia urządzeń
· szczelność instalacji (protokółu badań i prób)
- podłoże dla rur kanalizacji i wodociągu
- nadsypka rur oraz zagęszczenie
- rozruch instalacji i poddanie próbie pracy przez 2 godziny. (protokółu prób)
- próba na gorąco (próba zadziałania instalacji)
Z odbioru międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
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końcowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
· Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,
· Dziennik budowy,
· Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane
przez
dostawcę materiałów ),
· protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
· protokoły przeprowadzenia próby szczelności,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
· zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,
· protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
· aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupełnienia),
· protokoły badań szczelności instalacji.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą do płatności jest dokonany odbiór robót przez Inspektora nadzoru i podpisany
protokół odbioru prac końcowy
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-83/H74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów.
PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje co. Terminologia.
PN-B 02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury
i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze
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-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne
PN-IS07-1-. 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az l
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
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użyteczności publicznej
PN-B-10725:1997 1997.12.24 Wodociągi -- Przewody zewnętrzne -- Wymagania i badania
PN-B-10702:1999 1999.03.18 Wodociągi i kanalizacja -- Zbiorniki -- Wymagania i
badania
1992.06.01
Kanalizacja -- Przewody kanalizacyjne na terenach
PN-B-10727:1992
górniczych -- Wymagania i badania przy odbiorze
Dz.U.2015.139 -j.t. USTAWA 2001.06.07 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 13
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z przebudową budynku domu kultury oraz rewitalizacją parku w Branicach.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji w/w robót elektrycznych.
1.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.

Zakres robót objętych EST.
wykonanie robót demontażowych istniejących instalacji silnoprądowych,
wykonanie wewnętrznych linii zasilających WLZ,
montaż rozdzielni elektrycznych,
montaż gniazd 230/400V,
montaż opraw oświetleniowych,
zasilanie odbiorników stałych,
wykonanie instalacji odgromowej budynku,
wykonanie kablowych linii elektroenergetycznych,
montaż słupów oświetleniowych,
montaż opraw oświetleniowych,
montaż instalacji elektrycznych oświetlenia oraz gniazd wtyczkowych wewnętrznych,
montaż szafki oświetlenia ulicznego,
montaż skrzynek rozdzielczych,
PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE

2.1. Roboty tymczasowe:
•
zabezpieczenie placu budowy przed wtargnięciem osób nie uczestniczących w procesie
budowlanym wraz z jego późniejszym demontażem,
•
zabezpieczenie placu budowy przed nieumyślnym spowodowaniem szkód podczas
robót budowlanych wraz z jego demontażem,
•
wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia robót
podstawowych, które nie będą przekazywane Zamawiającemu,
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•

ustawienie znaków drogowych i tablic ostrzegających pieszych oraz kierujących
pojazdami przed przypadkowym wtargnięciem.

2.2.

Informacje o terenie budowy
Teren budowy znajduje się w istniejącym, nieczynnym budynku Domu Kultury oraz w
Parku miejskim w Branicach. Zakres prowadzonych robót obejmuje przebudowę istniejącego
budynku zlokalizowanego pod w/w adresem oraz rewitalizację placu rekreacyjnego.
2.3. Organizacja robót budowlanych
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Przekazane zostaną również dwa egzemplarze dokumentacji projektu
wykonawczego.
2.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a ich wykrycie winien natychmiast zgłosić Zamawiającemu, który dokona odpowiednich
zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z
dokumentacją projektową.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową i
wpłynęło by to na niezadowalającą jakość wykonanych prac, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
2.5. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót
w okresie trwania budowy.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania robót
Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ochrony robót i
bezpieczeństwa osób trzecich.
2.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać aktualne przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy. Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
2.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. Zniszczenie własności osób trzecich wynikające z zaniedbania,
niewłaściwego prowadzenia robót lub braku koniecznych działań ze strony Wykonawcy
spowoduje, że Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę istniejących urządzeń uzbrojenia
technicznego takich jak: kable elektroenergetyczne, rurociągi, kable teletechniczne
zlokalizowane w obrębie placu budowy. Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich
instytucji lub administratora obiektu, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie
ich położenia. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do
właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych jak i nadziemnych
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby
techniczne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
wykonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego
uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiającego.
2.8.

Ochrona środowiska
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu,
aż do zakończenia i odbioru robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
placu budowy i wokół budowy.
2.9.

Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.10. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
zaplecza oraz socjalne niezbędne na placu budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie kontraktowej.
2.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Na terenie budowy należy ograniczyć ruch dla osób postronnych nie biorących udziału
w procesie budowlanym. Długość odkrytego odcinka rowu kablowego nie może być większa
niż 150m. W miejscach, gdzie piesi muszą przejść przez rów kablowy, należy położyć kładki
z barierkami, które muszą mieć odpowiednie deklaracje zgodności.
2.12. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robót
Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszą spełniać
odpowiednie wymogi określone przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę
robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty
zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocząć roboty nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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2.13. Nazwy i kody robót budowlanych:
Dział robót

45000000-7 Roboty budowlane
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
Kategoria robót 45110000-1
budowlanych, roboty ziemne
31311000-9 Podłączenia energetyczne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
31211000-8 Tablice i skrzynki bezpiecznikowe
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
45311000-0
elektrycznych
2.14. Określenia podstawowe
•
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
•
Książka obmiaru – zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i dodatkowych
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika
projektu.
•
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
•
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich
wykonania.

3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ
JAKOŚCI.

3.1. Materiały
3.1.1. Źródła uzyskiwania materiałów
Źródła uzyskiwania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem,
przed rozpoczęciem robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegółowe
informacje dotyczące wymaganych świadectw, atestów, badań. W przypadku nie
zaakceptowania tych materiałów przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiał z innego źródła.
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych od proponowanych w dokumentacji pod
warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze od projektowanych i będą posiadały wszystkie
niezbędne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności.
3.1.1.1 Wymagane materiały.
Instalacja elektryczna 230/400 V:
•

przewody: YDYżo 450/750V 3x1,5 mm2,
YDYżo 450/750V 3x2,5 mm2,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

YDYżo 450/750V 5x2,5 mm2,
YDYżo 450/750V 4x1,5 mm2,
YDYżo 450/750V 5x6 mm2,
YDYżo 450/750V 5x10 mm2,
HDGs 2x1 mm2,
YAKXS-żo 0,6/1 kV 4x35 mm2,
YKY-żo 0,6/1 kV 5x10 mm2,
YKY-żo 0,6/1 kV 3x2,5 mm2,
YKY-żo 0,6/1 kV 3x4 mm2,
bednarka FeZn 30x4 mm,
słupy oświetleniowe z tworzywa sztucznego o wysokości h=3,5m z fundamentem,
oprawy oświetlenia parkowego ze źródłem światła MH 70W,
oprawa oświetlenia iluminacyjnego regulowane ze źródłem światła MH 35W,
oprawa oświetlenia iluminacyjnego LED 15W 990 lm,
szafka oświetlenia ulicznego zgodnie ze schematem ideowym,
rozdzielnice elektryczne: pojemność, stopień ochrony IP, IK, wyposażenie w osprzęt
modułowy zgodnie ze schematami ideowymi, drzwiczki nieprzeźroczyste;
gniazda 230V; typu ramkowego z bolcem ochronnym;
gniazda 400V/16A; natynkowe
oprawy oświetleniowe z źródłem światła typu LED;
łączniki oświetleniowe.

- Wyłącznik ppoż
• załączenie przez zbicie szybki
• obudowa w kolorze czerwonym
Instalacja odgromowa:
- przewody
• Drut FeZn Ø8 mm
• Płaskownik FeZn 30x4 mm
- iglice pionowe:
• Iglice kominowe, h=2 m
- złącza:
• Złącza krzyżowe drut-drut
• Złącza krzyżowe drut-płaskownik
• Złącza rynnowe
• Złącza kontrolne
3.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem.
3.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Istnieje możliwość wariantowego stosowania materiałów w stosunku do zaproponowanych w
dokumentacji pod warunkiem, że materiał nie będzie mieć gorszych parametrów
technicznych, estetycznych i wyglądu od projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3.2. Transport
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W
czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń elektrycznych należy
przestrzegać zaleceń wytwórców.
3.3. Warunki dostawy
Przyjęcie materiałów, urządzeń elektrycznych do magazynu na budowie powinno być
poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Materiały, wyroby i
urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, należy dostarczać wraz ze
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego.
Świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, protokoły
wewnętrznego odbioru technicznego należy starannie przechowywać u kierownika
robót/budowy. Dostarczone na miejsce składowania materiały i urządzenia należy sprawdzić
pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta, przeprowadzić oględziny
stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy
również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały i
elementy urządzeń należy przed ich zabudowaniem poddać badaniom określonym przez
kierownictwo robót.
3.3. Składowanie i kontrola jakości
3.3.1. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i
przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały,
aparaty i urządzenia elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Należy
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w
zakresie bezpieczeństwa p.poż.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ
4.1. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urządzenia i
narzędzia nie gwarantujące zachowania umowy, zostaną nie dopuszczone do robót.
4.2. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy
powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, i wytrzymałości.
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegający
przepisom o dozorze technicznym, powinien mieć aktualne ważne dokumenty uprawniające
do ich eksploatacji.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
5.1. Środki transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu ma zapewnić prowadzenie robót w terminie
przewidzianym kontraktem.
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość
zastosowanych materiałów, wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami EST, projektem organizacji robót i poleceniami
Inspektora/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego
koszt.
6.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich
sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej oraz dotyczących akceptacji
wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do
kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na
niej produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez
Wykonawcę w czasie przez niego określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6.3. Roboty montażowe
Prace związane z realizacją zadania można rozpocząć dopiero po przekazaniu Wykonawcy
placu budowy.
Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wg przyjętej
techniki montażu urządzeń, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegając obowiązujące
przepisy i normy elektryczne, a w szczególności:
•
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r,
poz.690),
•
Prawo Energetyczne,
•
Prawo Budowlane,
•
Obowiązujące przepisy i normy.
6.3.1.
Wymagania szczegółowe układania linii kablowych.
Linię kablową układaną w rowie kablowym należy wykonać przewodem o przekroju
zgodnym ze schematem ideowym w jednorodnym odcinku, nie dopuszcza się prowadzenia
linii pomiędzy słupami składającej się z kilku odcinków. Projektowany kabel prowadzić w
wykopie o głębokości 0,6 m w rurze ochronnej typu AROT DVK50. Kabel układać w
wykopie linią falistą z 4% zapasem na całej długości wykopu oraz oznaczyć folią kalandrową
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koloru niebieskiego o szer. 25 cm i grub. 0,5 mm, odległość od kabla do folii nie może być
mniejsza niż 25 cm.
6.3.2.
Wymagania szczegółowe układania linii WLZ:
Linie WLZ układane w budynku należy wykonać przewodem o przekroju zgodnym ze
schematem ideowym w jednorodnym odcinku, nie dopuszcza się prowadzenia linii WLZ
składającej się z kilku odcinków. Przewody WLZ prowadzić pod tynkiem. Ewentualne
przejścia przez stropy linii WLZ wykonać w rurkach ochronnych.
6.3.3. Wymagania szczegółowe montażu rozdzielni elektrycznych:
Projektowane rozdzielnice elektryczne należy zabudować w miejscach wskazanych na
rzutach kondygnacji budynku w taki sposób, by dolna krawędź rozdzielnicy znajdowała się
na wysokości 1,2 m od poziomu posadzki.
Na drzwiczkach rozdzielnic umieścić tabliczki ostrzegawcze, informujące, że jest to
urządzenie elektryczne oraz informujące o ich przeznaczeniu.
Wyposażenie rozdzielnicy w modułowy osprzęt elektroinstalacyjny oraz jego rozmieszczenie
wykonać zgodnie ze schematami ideowymi.
Po zamontowaniu rozdzielnic w przygotowanej wnęce należy:
– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu,
– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i
mechanicznych,
– założyć osłony zdjęte w czasie montażu,
– podłączyć obwody zewnętrzne,
– podłączyć przewody ochronne,
– opisać obwody zgodnie ze schematem powykonawczym.
6.3.4. Wymagania szczegółowe montażu przewodów:
Przewody prowadzone pod tynkiem należy prowadzić w liniach prostych, równoległych i
prostopadłych do krawędzi ścian i sufitów. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach przewodów
elektrycznych z innymi instalacjami należy zachować odpowiednie odstępy, a jeśli to
niemożliwe należy stosować rurki ochronne. Przejścia przewodów przez ściany wykonać w
rurkach ochronnych.
6.3.5. Wymagania szczegółowe montażu gniazd 230V/400V:
Gniazda wtyczkowe należy instalować w puszkach podtynkowych Ø60 mm głębokich.
Gniazda 230V należy wykonać w systemie ramkowym i zasilić przewodami typu YDYżo
3x2,5 mm2 zgodnie ze schematami ideowymi rozdzielić.
6.3.6. Wymagania szczegółowe montażu oświetlenia bytowego i awaryjnego:
Oprawy oświetlenia bytowego należy montować do stropu właściwego bezpośrednio lub przy
pomocy zwieszaków. Oprawy zasilić przewodami typu YDYżo 3x1,5 mm2. Zasilanie opraw z
wyłączników instalowanych w systemie ramkowym podtynkowo w puszkach Ø60 mm
głębokich.
Zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego, które mocować bezpośrednio do stropu lub ściany
odbywać się będzie bezpośrednio z piętrowych rozdzielnic elektrycznych.
6.3.7. Wymagania szczegółowe wykonania instalacji odgromowej:
Zwody poziome układane na dachu budynku należy wykonać drutem FeZn o przekroju nie
mniejszym od Ø=8mm. Drut prowadzić na uchwytach dystansowych. Połączenia pomiędzy
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różnymi odcinkami drutu wykonać przy pomocy miedzianych złącz krzyżowych
czterootworowych.
Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn o przekroju nie mniejszym od Ø=8mm i
układać pod tynkiem w rurkach ochronnych. Na poziomie gruntu instalację odgromową
połączyć z instalacją uziomową w puszkach przy pomocy zacisków kontrolnych.
Instalację uziomową poziomą wykonać w rowach kablowych na głębokości 0,5 m. Po
ułożeniu bednarki na dnie rowu kablowego płaskownik przysypać piaskiem, a następnie
gruntem rodzimym bez kamieni i innych dużych fragmentów utrudniających prawidłowe
odprowadzenie pioruna do ziemi.
Instalację uziomową pionową wykonać sondami o długości h=6 m poprzez pionowe
pogrążanie kolejnych elementów sondy uziomowej.
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBÓW I ROBÓT
BUDOWLANYCH
7.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
program zapewnienia jakości. W programie tym Wykonawca powinien określić, zamierzony
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, EST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać część ogólną opisującą:
•
•
•
•

Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
Sposób zapewnienia bhp,
Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, ukończone
kursy doskonalenia zawodowego,
•
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót,
•
System proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
•
Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
•
Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać część szczegółową opisującą dla każdego
asortymentu robót:
•
Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
•
Rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów,
•
Sposób zabezpieczenia i ochronę ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
•
Sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
•
Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
7.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i
jakość materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów, robót
oraz urządzeń w sposób zapewniający wykonanie robót zgodnie z umową.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o wszystkich
niedociągnięciach dotyczących sprzętu badawczego, pracy personelu lub metod badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.
7.3.

Pobieranie próbek
Nie występuje.

7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za
pomocą odpowiednio dobranych przyrządów pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegoś badania wymaganego w EST, stosować należy wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7.4.1. Wymagania ogólne zasad wykonywania badań i pomiarów.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912;
zalicza prace przy wykonywaniu prób i pomiarów do prac wykonywanych w warunkach
szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Podczas wykonywania prac
kontrolno-pomiarowych, zwłaszcza przeprowadzanych przy urządzeniach pod napięciem
występuje szczególnie duże zagrożenie związane z możliwością porażenia prądem
elektrycznym. Z tego względu przy w/w pracach należy stosować szczególne zasady
organizacji pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne:
1) prace kontrolno-pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy
czym jedna z tych osób musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga,
asekurująca osobę wykonującą te prace, powinna co najmniej być przeszkolona w
udzielaniu pomocy przed lekarskiej;
2) podczas wykonywania pomiarów należy używać odpowiednich i bezpiecznych przyrządów
pomiarowych. Przyrządy należy sprawdzać przed użyciem i w razie potrzeby po
wykonywaniu pomiarów;
3) nie należy bez istotnej potrzeby dotykać części czynnych i dostępnych części
przewodzących urządzeń elektrycznych oraz obcych części metalowych, które mogą
znaleźć się pod napięciem;
4) jeżeli istnieje ryzyko dotknięcia nieosłoniętych części pod napięciem, personel wykonujący
pomiary powinien stosować osobisty sprzęt ochronny, podjąć środki ostrożności
zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wyładowań
łukowych;
5) przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin dla stwierdzenia kompletności,
braku usterek i prawidłowości wykonywania badanego obiektu;
6) przed przystąpieniem do pomiaru należy:
a) zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody
badań,
b) określić kryteria oceny wyników pomiarów,
c) ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów
pomiarowych,
d) przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości
zmierzonych;
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7) przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy sprawdzić:
a) zakresy użytych przyrządów pomiarowych,
b) stan izolacji zastosowanych przewodów,
c) stan końcówek przewidzianych do dotykania części będących pod napięciem;
8) jeżeli przewidziany jest montaż układu pomiarowego należy wykonać go starannie i
zgodnie ze sprawdzonym uprzednio schematem;
9) po połączeniu układu pomiarowego z obiektem badanym będącym pod napięciem, nie
wolno dokonywać żadnych zmian w połączeniach przez rozłączanie i przyłączanie końców
przewodów;
10) przed rozpoczęciem pomiarów należy ze stanowiska pomiarowego usunąć wszelkie
zbędne przedmioty, a zwłaszcza niepotrzebne przewody;
11) zwrócić uwagę na urządzenia o dużej pojemności, takie jak kondensatory i kable, które
mogą stanowić zagrożenie nawet po wyłączeniu napięcia;
12) powiadomić osoby postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić zagrożenie o
wykonywaniu pomiarów i zastosować odpowiednie środki zapobiegające tym
zagrożeniom.
7.4.2 Dokładność pomiarów
Dokładność wykonywanych pomiarów zależy w głównej mierze od:
1) klasy dokładności i zakresu zastosowanych przyrządów pomiarowych,
2) dokładności odczytu wyników pomiarów,
3) wyboru właściwej metody wykonywania pomiarów,
4) dokładności odwzorowania elementów układu pomiarowego,
5) umiejętności uwzględniania uwarunkowań wynikających ze specyfiki badanego obiektu i
zmian jego parametrów w czasie.
Przy pomiarach eksploatacyjnych należy stosować przyrządy pomiarowe o klasie dokładności
od 0,5 do 2,5.
7.5. Protokoły z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru protokoły z wynikami badań w
terminie określonym w programie jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach określonych odpowiednimi normami. Przed podaniem napięcia na
instalację elektryczną należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru protokół z badań rezystancji
izolacji i ciągłości żył przewodów.
7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych
Każda praca pomiarowo - kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokołu z
przeprowadzonych badań i pomiarów.
Protokół z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierać:
1) dane ogólne o obiekcie badań;
2) informacje o osobach wykonujących pomiary;
3) dane o rodzaju badań;
4) dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych;
5) dane o warunkach przeprowadzania badań (szczególnie ważne przy pomiarach uziemień);
6) tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę;
7) szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji;
8) datę wykonania badań;
9) wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów.
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Protokoły z wszystkich kontroli i badań powinny być załącznikiem do książki obiektu
budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
19.10.1998 w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).
7.6.

Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użyciatylko te materiały, które posiadają:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Euro 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 EST.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez EST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
7.7.

Dokumenty budowy

7.7.1. Książka obmiarów.
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
7.7.2. Dokumenty laboratoryjne.
Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót
częściowych i końcowych.
7.7.3. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.2.
następujące dokumenty:
• Protokoły przekazania placu budowy,
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• Protokoły odbioru robót,
• Protokoły z narad i ustaleń,
• Korespondencję na budowie.
7.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8.1.

Ogólne zasady przedmiaru robót
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8.1.1. Przedmiar robót.
Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
8.1.2. Tabele przedmiaru robót.
Tabele przedmiaru robót zawierają pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom
podstawowym. W tabelach przedmiaru nie uwzględnia się robót tymczasowych – robót, które
są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z
wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.
8.2.

Obmiar robót

8.2.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i EST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach
podanych w przedmiarze robót lub w EST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
piśmie.
8.2.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej. Zabudowywane urządzenia lub elementy mierzone będą w szt.
lub kpl.
8.2.2.1. Projektowana liczba jednostek obmiarowych:
Liczba jednostek obmiarowych obejmuje cały zakres prac związany z realizacją inwestycji
zawarty w przedmiarze robót.
8.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe
i sprzęt będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.
8.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
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9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
9.1.
•
•
•
•

Rodzaje odbiorów robót
Wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru:
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
Odbiorowi częściowemu,
Odbiorowi końcowemu,
Odbiorowi przed upływem gwarancji lub rękojmi.

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, EST i uprzednimi ustaleniami.
9.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru po wcześniejszym przedstawieniu mu wszelkich badań,
protokołów pomiarów, atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na użyte materiały.
9.4.

Odbiór końcowy

9.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2.4. Odbioru
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów odbiorowych, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i EST. W toku
odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności odbiorowe i
ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową i EST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
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9.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową
(powykonawczą),
• ustalenia technologiczne,
• książkę obmiarów,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z EST,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów zgodnie z EST,
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
odbiorowych załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z EST,
• mapę zasadniczą powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z
wpisem przyjęcia do zasobów geodezyjnych,
• protokoły z przeszkolenia osób, które będą użytkowały zabudowane urządzenia.
Dokumenty należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.
W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających
wyznaczy komisja.
9.5. Odbiór przed upływem gwarancji lub rękojmi
Odbiór przed upływem gwarancji lub rękojmi polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w
okresie gwarancyjnym lub rękojmi. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór końcowy
robót”.
9.6.

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

9.6.1. 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 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 w EST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót tymczasowych i prac towarzyszących będą
obejmować:
• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• Wartość użytych 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, oraz należny podatek.
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9.6.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (EST).
Koszt dostosowania się do warunków i wymagań ogólnych zawartych w EST obejmuje
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.6.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi służbami
Inwestora projektu organizacji ruchu.
• Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
• Opłaty/dzierżawy terenu,
• Konstrukcje tymczasowych ramp, chodników, barier i oznakowań,
• Przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
• Utrzymanie płynności ruchu publicznego.

•
•

Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy techniczno-budowlane
Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania techniczno-budowlane określone w
ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych
do obowiązkowego stosowania. Poniżej wymieniono najważniejsze dokumenty prawne
określające te wymagania.
10.1.1. Ustawy i Rozporządzenia.
Podstawowe wymagania formalne dotyczące instalacji stanowiących wyposażenie
obiektów budowlanych zawarte są w ustawach:
1) Ustawa „Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r., Nr 106,
poz. 1126),
2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),
3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz.U. z 2002
r., Nr 147, poz. 1229),
4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. z 2003
r., Nr 52, poz. 452).
Ustawa „Prawo Energetyczne” obowiązująca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, że
eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych powinna zapewniać racjonalne i oszczędne
zużycie energii przy zachowaniu:
• niezawodności współdziałania z siecią elektroenergetyczną,
• bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska,
• zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a zwłaszcza przepisów prawa
budowlanego.
Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych zawarte są przede
wszystkim w rozporządzeniach, początkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a po zmianach administracji centralnej – Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji oraz Ministra Infrastruktury.
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Do najważniejszych przepisów z tej grupy należą:
5) Rozporządzenie MGPiB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity –Dz.U. z 1999 r., Nr 15,
poz. 140; Dz.U. z 1999 r. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214).
6) Rozporządzenie MGPiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).
7) Rozporządzenie MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na
podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55, poz. 362).
8) Rozporządzenie MSWiA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).
9) Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).
10) Rozporządzenie MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690).
12) Rozporządzenie MI z 3 marca 2003 r., w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr
120, poz. 1134).
Ponadto niektóre wymagania techniczne odnośnie do instalacji elektrycznych określają:
13) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów(Dz.U. Nr 121, poz. 1138).
14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).
15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 25 września 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957)
określające m.in. warunki przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych oraz
standardy jakościowe obsługi odbiorców.
16) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).
10.2. NORMY
Najważniejszą normą określającą wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych
jest norma wieloarkuszowa:
• PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z
ustanowionych dotychczas następujących arkuszy:
• 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. Ustalanie
ogólnych charakterystyk.
• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.
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PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności
od wpływów zewnętrznych.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.

Oprócz normy PN-IEC 60364 wymagania techniczno-budowlane w zakresie instalacji
elektrycznych określają również niżej wymienione normy:
• N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
• PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
• PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i
badania.
• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
• PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji
i urządzeń. Wymagania.
• PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego
napięcia. Zasady, wymagania i badania.
• PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.
• Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona
przeciwporażeniowa.
• PN-EN 50173-1+AC:2003
• CENELEC EN 50173
• EIA/TIA 568, EIA/TIA 569
• EIA/TIA 607
• ISO/IEC IS 11.801
• Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona
przeciwporażeniowa.
• Norma ISO/IEC 11801 2nd edition:2002.
• PKN-CEN/TS 54-14 Systemy Sygnalizacji Pożarowej, część 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
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PN-EN 61935-1:2006 Ogólne zasady okablowania – Wymagania dotyczące sprawdzania
zrównoważonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 – część 1:
Okablowanie,
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna – Instalacja okablowania- Część 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynku,
BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe.
Ogólne wymagania,
ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne,
ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania
techniczne,
ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 08
ROBOTY MUROWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót murowych dla zadania „Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem:
- zamurowanie dwóch otworów okiennych,
- zamurowaniem otworów drzwiowych,
- domurowaniem wnęk na otwory drzwiowe,
- podziałem pomieszczeń,
- wykonanie części zaplecza amfiteatru.
1.4. Określenia podstawowe
- cegła ceramiczna
- zaprawa cementowo-wapienna z wapna sucho gaszonego dla ułożenia ręcznego
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonanych robót oraz
za ich zgodność z Dokumentacją Projektową , Specyfikacją Techniczną, oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST wymagania ogólne.
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2.1. Cegła i bloczki ceramiczne - klasy 10.
2.2. Zaprawy do murów nie zbrojonych nie narażonych na zawilgocenie mogą być stosowane
zaprawy budowlane w/g PN-90/B-14501.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania ogólne ". Sprzęt używany
przez Wykonawcę do wykonywania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". Załadunek ,
transport , rozładunek i składowanie materiałów do robót murowych powinien odbywać się w
sposób zapewniający dobry stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".
5.1.Wymagania ogólne
5.1.1.Zgodność z dokumentacją.
Roboty murowe z cegły, powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową
uwzględniającą wymagania norm. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od Dokumentacji
Projektowej , które nie naruszają postanowień norm , a są uzasadnione technicznie i
uzgodnione z Inspektorem nadzoru , oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
5.1.2.Układ cegieł
Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy
czym może być zastosowany jeden z układów tradycyjnych .
5.1.3.Obrys murów
Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie poziomym oraz od
projektowanych wysokości nie powinny
przekraczać :
+ - 20 mm - w wymiarach poziomych
5.1.4.Grubość i wypełnienie spoin .
Grubość spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubości należy
przyjmować w mm w/g tabeli :
RODZAJ SPOIN

GRUBOŚĆ SPOINY

DOPUSZCZALNE
ODCHYŁKI

Poziome
Pionowe

12
10

+5 -2
+ -5

5.2 Ściany.
j.w.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi
Zależnie od wymagań projektu powierzchnia muru z cegły powinna być płaszczyzną lub
stanowić odcinek powierzchni krzywej.
Kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi
projektem. Dopuszczalne odchyłki należy przyjmować dla murów z cegły tylko powierzchni
tej strony muru, która jest układana do sznura lub szablonu .
- zwichrowania i skrzywienia - nie więcej niż 6 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej
powierzchni ściany .
- odchylenia krawędzi od linii prostej - nie więcej niż 4 mm/m
- odchylenia powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego - nie więcej niż 10 mm na
wysokości jednej kondygnacji
- odchylenia od kierunku poziomego - nie więcej niż 2 mm/m górnej powierzchni każdej
warstwy cegieł.
6.2. Badania.
Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania :
6.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez
porównanie gotowej ściany z projektem. Pomiar długości i wysokości należy wykonać taśmą
stalową z dokładnością do 1 cm , wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów przymiarem z dokładnością do 1 mm.
6.2.2. Badania materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych
zaświadczeń kontroli jakości
(atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy stwierdzających zgodność użytych
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i powołanymi normami
6.2.3. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić przez oględziny
zewnętrzne i pomiar
6.2.4. Sprawdzenie odchyleń powierzchni należy przeprowadzić łatą kontrolną długość 2m z
dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru
6.2.5. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem
murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową .
6.2.6. Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł należy przeprowadzić poziomicą murarską i
łatą kontrolną lub poziomicą wężową.
6.2.7. Sprawdzenie prawidłowości osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych należy
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne".
7.1. Sposób obmiaru robót.
Ściany obmierza się w m3 , ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich
powierzchni. Wysokość ścianki należy przyjmować jako wysokość od wierzchu ściany
istniejącej lub stropu, na którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu. Od
powierzchni ścianek należy odejmować powierzchnie otworów, liczone w/g projektowanych
wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle muru .
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „ Wymagania ogólne".
8.1 Sposób odbioru robót .
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Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. W przypadku
stwierdzenia odchyleń , Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „ Wymagania ogólne ".
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-75/B-12002 Cegła drążona wypalona z gliny - dziurawka.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-58/B-10022 Roboty murowe z cegły ze zbrojeniem stalowym.
Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 10
TYNKI
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPWECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków zewnętrznych związanych z realizacja zadania „Rewaloryzacja miejsc
kultury w Gminie Branice”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót tynkarskich tj:
- wykonanie tynków na nowych ścianach,
- wykonanie tynków na domurowanych ścianach szczytowych,
- wykonanie tynków na istniejących ścianach wcześniej skutych.
1.4. Określenia podstawowe
Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do ułożenia
ręcznego.
Tynki zwykłe - stanowią warstwę ochronną lub wyrównawczą, do których wykonania zostały
użyte zaprawy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonanych robót oraz
za ich zgodność z Dokumentacją Projektową , Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.
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2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „ Wymagania ogólne" pkt.2.
Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom w/g PN-90/B14501. Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek
odmiany 1 w/g PN-79/ -06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o
gładkiej powierzchni należy stosować piasek przesiewany, odpowiadający wymaganiom
odmiany 2 w/g PN-79/B-06711.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania ogólne" pkt. 3. Sprzęt
używany do wykonania robót tynkarskich musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST „ Wymagania ogólne" pkt.4.
Załadunek, transport , rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób
zapewniający ich właściwy stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5.
5.1.1. Zgodność z dokumentacją.
Tynki zwykłe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą
wymagania norm i określającą rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Dopuszcza się tylko takie
odstępstwa od projektu technicznego, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione
technicznie; uzgodnione z Inspektorem, oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy.
5.2. Prawidłowość i dokładność wykonania robót tynkarskich.
5.2.1 Zasady ogólne , których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków:
a) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane wszystkie przebicia i
bruzdy oraz obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne,
b) podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność
tynku,
c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana
do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego,
d) tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem , a przy tynkach
wielowarstwowych również poszczególne warstwy powinny do siebie ściśle przylegać na
całej powierzchni,
e) tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5C i pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 C
f) świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez
zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
5.2.2. Przygotowanie podłoży.
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Mur ceglany pod tynkowanie powinien być wymurowany na niepełne spoiny. Podłoże z
betonów powinno być równe ale szorstkie. Przed tynkowaniem podłoże powinno być obficie
zwilżone wodą. Podłoże z betonów komórkowych należy oczyścić z
wystających grudek zaprawy i naprawić większe uszkodzenia kawałkami z betonu
komórkowego, aby tynk nie stanowił zbyt grubej warstwy. W przypadku nadmiernego
wysuszenia podłoże zwilżyć wodą.
5.2.3. Grubość tynków.
Tynk kat. I. Grubość 10mm. Dopuszczalne odchyłki tynku +4mm,-6mm.
Tynk kat. II. Grubość 15mm. Dopuszczalne odchyłki tynku +3mm; -5mm.
Tynk kat. III. i IV , Dopuszczalne odchyłki tynku + 2mm;-4mm.
5.3. Roboty okładzinowe.
Nie występują.
5.4 Zgodnie z dokumentacją należy wykonać :
5.4.1 Budynek remontowany
- wykonanie tynków kat. III na ścianach ogniowych
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „ Wymagania ogólne"
pkt.6.
6.1. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku.
6.1.1 Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane , aby stanowiły płaszczyzny pionowe
lub poziome. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostolinijne
lub łukowe. Dopuszczalne odchylenia nie mogą dla poszczególnych kategorii tynków
przekraczać:
kat. I - nie podlegają sprawdzeniu,
kat. II- odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 4mm na całej długości łaty
2m,
kat. III- odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 3mm na całej długości łaty
2m,
kat . IV - odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 2mm i w liczbie nie
większej niz 2mm na całej długości łaty.
6.1.2. Wykończenie naroży i ościeży tynków.
Naroża, ościeża oraz wszelkie obrzeża powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją. W
miejscach narożnych na uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroża powinny być
zabezpieczone poprzez zamocowanie systemowych metalowych kształtowników.
6.2. Badania.
Podstawę do odbioru robót tynkarskich stanowią następujące badania:
6.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez
porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową za pomocą oględzin
zewnętrznych i pomiarów.
6.2.2.Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio na podstawie kontroli
przedłożonych dokumentów.
6.2.3.Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne w trakcie
odbioru częściowego.
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6.2.4.Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzić za pomocą
opukiwania. Po odgłosie należy stwierdzić czy tynk przylega czy odstaje.
6.2.5.Badania grubości tynku należy przeprowadzić poprzez wycięcie otworów kontrolnych o
średnicy około 30mm i pomiar z dokładnością do 1mm.
6.2.6 Badanie wyglądu powierzchni otynkowanych dla określenia kategorii tynku oraz
sprawdzenie występowania wad i uszkodzeń tej powierzchni należy przeprowadzić za
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru gładkość powierzchni otynkowanej należy ocenić
przez potarcie tynku dłonią .
6.2.7. Badanie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków:
sprawdzenie odchylenia powierzchni należy przeprowadzić za pomocą 2m łaty z
dokładnością do 1mm, sprawdzenie prawidłowości spionowania i spoziomowania
powierzchni należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową
poziomicą w dowolnym miejscu. Odchylenie nie powinno być większe niż podano w pkt.
6.1.1., sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzić
kątownicą. Prześwit w odległości 1m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien
przekraczać :
- kat. II- 4mm
- kat. III- 3mm
- kat. IV-2mm,
Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach , narożach i obrzeżach należy przeprowadzić
wzrokowo równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych.
6.3. Prawidłowość ułożenia płytek i ukształtowania powierzchni okładziny.
Nie występuje.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne"
7.1. Sposób obmiaru robót.
Tynki oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn długości ścian w
stanie surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu.
7.1.1. Z nakładów na powierzchnię tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie nie
otynkowane jeżeli jest większe niż 1m 2.
7.1.2. Potrąca się otwory o powierzchni ponad 1m 2 jeśli ościeża ich są nie otynkowane oraz
otwory o powierzchni ponad 3m2.
7.1.3. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nie otynkowanych lub ciągnionych
mniejszych niż 1m2 i powierzchni otworów do 3m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane.
7.1.4. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza się jako iloczyn
jednokrotnej długości i szerokości ościeża, mierzonej w stanie surowym.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.8.
8.1. Sposób odbioru robót.
Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. W przypadku
stwierdzenia odchyleń, Inspektor ustala zakres robót oprawkowych. Roboty poprawkowe
wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym przez Inspektora.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9. Ilość
zakończonych i odebranych robót, określonych w/g obmiaru , zostanie opłacona w/g cen
jednostkowych za 1m2 (metr kwadrat) tynku i okładziny z płytek.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy i dokumenty związane.
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
3. PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
4. PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 16
ROBOTY CIESIELSKIE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania
dotyczące realizacji robót ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robót
ciesielskich przy wymianie istniejącej więźby dachowej i stropów drewnianych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wszystkich robót mających na celu wykonanie konstrukcji dachu w w/w budynku
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót ciesielskich wykonywanych na budowie.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ciesielskich:
- dostawa i montaż drewnianej więźby dachowej zgd. z PT,
- zabudowa pełnego deskowania z zastosowaniem płyt OSB-3 pod pokrycie blachą gr.
0,70mm,
- wykonanie stropu drewnianego,
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji
umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w
projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

130

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem
robót ciesielskich:
- przygotowanie i montaż elementów więźby dachowej,
- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać
będzie następujące informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części
opracowania.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
2.2 Drewno
Materiałem zastosowanym do wykonania więźby dachowej budynku będą krawędziaki
sosnowe wykonane z tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosować innego asortymentu
drewna. Elementy konstrukcji więźby dachowej mogą mieć wilgotność maksymalnie 23 %.
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i smołowe
sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz
pęknięcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i
owadobójczym.
2.3 Łączniki
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe takie
jak gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia
nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00
4.2. Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót
ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-05.
5.2. Więźba dachowa.
5.2.1. Przygotowanie więźby dachowej i stropu.
Elementy wykonywane na placu budowy zgodnie z Pt, konserwacją chemiczną na tartaku.
Montaż poszczególnych elementów więźby dachowej prowadzić z użyciem odpowiedniego
sprzętu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).
5.3.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót ciesielskich.
Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla
prac ciesielskich.
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac
ciesielskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i
muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.3.3. Badania materiałów
Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
- gęstość pozorną,
- wilgotność,
- wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie,
- twardość.
Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych w obecności
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badań nie powinny być inne niż dane dostarczone
przez producenta tarcicy. Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują badany materiał do
użycia.
5.3.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem
do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem
napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien
ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 pkt. 6.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
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- Jakości zastosowanego drewna,
- Jakości stopnia impregnacji drewna,
- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji,
- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna,
- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia
robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-00. Podstawą dokonywania
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 szt. wbudowanego elementu.
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST-00 pkt 8. Odbiór robót polega na sprawdzeniu
wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 9 Podstawą
płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji.
- wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań.
- wykonanie nowych elementów więźby dachowej,
- remont, instalacja nowych elementów,
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących
własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
10.1 Związane normatywy
1. Budownictwo ogólne- Tom 2.
2. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.
10.2 Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),
w tym w szczególności:
PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 – Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
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PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości,
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 17
ROBOTY POKRYWCZE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi dla zadania
„Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami
wystającymi ponad dach budynku tzn.:
- wykonanie pokrycia z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 0,70mm na rąbek
stojący w pełnym rozwiązaniu systemowym zgd. z PT,
- montaż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo gr. 0.7mm,
- montaż wszystkich wynikających z projektu obróbek dachu i ściany zewnętrznych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją przetargową, ST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dla poszczególnych warstw pokrywczych na przygotowanym uprzednio
deskowaniu pełnym z OSB-3:
- wykonanie warstwy podkładowej z maty strukturalnej na podkładzie z folii,
- wykonanie pokrycia dachu z blachy gr. 0,70mm na podwójny rąbek stojący z
zastosowaniem taśmy uszczelniającej,
- montaż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich z blachy gr. 0.7mm,
- montaż wszystkich wynikających z projektu obróbek dachu i ścian zewnętrznych.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
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4. TRZNSPORT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-04.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Prace pokrywcze
5.1.1. Wykonanie pokrycia z blachy na pełnym deskowaniu jak w pkt. 2.1.
5.2. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci-szerokości
podane w przedmiarze robót roboty blacharskie z, można wykonywać o każdej porze roku,
lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych
podłożach.
5.3. Rynny z odzysku - prefabrykaty
NIE KORZYSTAĆ – WYKONAĆ NOWE
5.4. Rury spustowe
Rynny spustowe – prefabrykaty powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek
pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być
systemowe, rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w
odstępach nie większych niż 2 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach.
6. KONTROLA JAKOŚĆI
6.1. Materiały izolacyjne
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją
przetargową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi
atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest:
-m2 pokrytej powierzchni,
-1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
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Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoża
badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej
o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później
jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża ,
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja przetargowa,
-zapisy dotyczące wykonywania robót dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy:
sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie
paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad
miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w
trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech
dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania
elementów do ścian, sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
- Pokrycie z blachy.
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia
- Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
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- Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
2003 roku z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity aktualizacja z dn.27.05.2004.
- ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Złożone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.
- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty”
– Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003
- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz.WEC212 z
6.09.2002.
- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.
- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.
- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze
- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z
2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195,poz. 2011).
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 13
STOLARKA I ŚLUSARKA
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
W związku z przebudową budynku istniejącego i realizacją nowej zabudowy przewidziano
zarówno wymianę (odtworzenie) istniejącej stolarki drewnianej (okna, drzwi wejściowe), jak
również realizację elementów stolarki drzwiowej w nowych pomieszczeniach. Parapety
wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z dokumentacją projektową.
2. MATERIAŁY
Okna PCV, zespolone, uchylne i rozwieralne.
Pianka montażowa i silikon lub za pomocą elementów systemowych.
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
typowe, w części istniejącej parapety ceramiczne (indywidualne). Szczegółowe rodzaje
poszczególnych okien i drzwi przyjąć wg zestawień i charakterystyki zawartej w
dokumentacji projektowej.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania montażu stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej,
powinien wykazać się posiadaniem elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Sprzęt
ręczny, powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Rodzaj
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z inspektorem nadzoru.
4. TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie
środki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach
półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami
normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi.
Pakowanie i transport.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających
gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. Przewożona stolarka
powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach
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transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz
zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiały powinny być
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki
antykorozyjnej przez:
- ścisłe ich ustawienie w rzędach
- wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi
- usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających
- usztywnienie bloków za pomocą progów.
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.
Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek.
Pierwszy element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min.
30 cm od gruntu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Montaż okien
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić wymiary ościeży oraz równość i
gładkość płaszczyzn. Do wbudowania okien skrzydła należy zdjąć, na czas wykonywania
uszczelnień pianką poliuretanową oraz prowadzenia prac malarsko-tynkarskich okna powinny
być osłonięte folią. W ścianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnętrznym okno powinno
być dosunięte do warstwy ocieplenia. Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna
zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za pomocą klinów montażowych. Po
wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy
stojakach i nadprożu. Próg ościeżnicy podeprzeć na klinach lub klockach podporowych które
pozostaną na stałe.
Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy powinny być rozmieszczone przy narożach, aby nie
spowodować wygięcia elementów. Do właściwego zamocowania ościeżnicy
w ościeżnicy
stosuje się kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkręty. Rodzaj łączników ich wymiary i
rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na
obciążenia jakie występują przy eksploatacji okien, oraz zabezpieczone antykorozyjnie.
Długość zagłębienia tulei lub wkrętów w betonie min. 30mm, w gazobetonie
lub cegle 60mm. Luz na wbudowanie – szczelinę między ramą ościeżnicy a ościeżem należy
wypełnić materiałem uszczelniającym w celu uzyskania wymaganej izolacyjności termicznej i
akustycznej, oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych.
Materiałem tym może być poliuretanowa pianka montażowa, wełna mineralna lub wata
szklana (w tym przypadku szczelinę od zewnątrz i od wewnątrz należy zabezpieczyć kitem
silikonowym. Po montażu okien należy wykonać parapety zewnętrzne i wewnętrzne.
Montaż drzwi
Ościeżnice stalowe i aluminium osadza się w ościeża nieotynkowane z przewidzianym luzem
na wbudowanie 1-1,5cm. Ościeżnice regulowane, obejmujące grubość ściany osadza się po
wykonaniu tynków na płaszczyznach ścian. Ościeżnice stalowe - w trakcie wznoszenia ścian.
Do zamocowania ościeżnice powinny być ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności
ramy. Liczba i rozstaw punktów mocowania określone zostały w aprobatach technicznych
dla danego rodzaju ościeżnic. Ościeżnice o szerokości większej niż 1m należy mocować
również w nadprożu.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Częstotliwość oraz zakres badan stolarki drewnianej, ślusarki aluminiowej i stalowej
powinien być zgodny z PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
W szczególności powinna być oceniane:
- jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane
- zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki
- wodoszczelność przegród
- badania okuć.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów
przekątnych nie powinny być większe niż:
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek
prowadzić kontrole jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań
kontrolnych Inspektora. Dostarczaną na plac budowy stolarkę i ślusarkę należy kontrolować
pod względem jej jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały
posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z
postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być
przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi
producentów okien i drzwi.
7. OBMIAR ROBÓT
Okna, skrzydła drzwiowe oraz futryny oblicza się w m2 ich powierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały
pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze:
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodność z dokumentacją techniczną,
b) rodzaj zastosowanych materiałów.
Przy wbudowywaniu okien i drzwi nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych
ościeżnic, uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb, skrzydeł i okuć.
Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 3mm na
wysokość ościeżnicy. Otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć.
Otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie pod własnym ciężarem dalej się
otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy wszystkimi
narożami.
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9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna drzwi. Wymagania i badania
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklanymi klasy O i OT. Wymagania ogólne i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych tom I cz. 4-Praca
zbiorowa 1990r.
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45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
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45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
31311000-9 Podłączenia energetyczne
51314000-6 Usługi instalowania urządzeń wideo
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45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
31311000-9 Podłączenia energetyczne
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
31211000-8 Tablice i skrzynki bezpiecznikowe
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
51314000-6 Usługi instalowania urządzeń wideo
45262690-4 Remont starych budynków
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45110000-1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
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Kładzenie płytek
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ST 00 – WYMAGANIA OGÓLNE
Wymagania ogólne
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania: Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie
Branice.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy
je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
1.3.1.Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji: Rewaloryzacja miejsc kultury w
Gminie Branice.
1.3.2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
Park:
1. Przygotowanie terenu pod budowę,
2. Roboty rozbiórkowe,
3. Roboty ziemne,
4. Koryto wraz z profilowaniem,
5. Podbudowa z tłucznia kamiennego,
6. Nawierzchnia kostki granitowej,
7. Granitowe obrzeża nawierzchni,
8. Roboty murowe,
9. Roboty betonowe i żelbetowe,
10. Wycinka drzew i wykonanie nowych nasadzeń,
11. Wykonanie fontanny chodnikowej,
12. Roboty pokrywcze,
13. Instalacje wod.- kan., went., c. o.,
14. Instalacje elektryczne,
15. Roboty ciesielskie.
16. Roboty betonowe i żelbetowe,
17. Tynki.
Dom Kultury:
1. Przygotowanie terenu pod budowę,
2. Roboty rozbiórkowe,
3. Roboty ziemne,
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4. Koryto wraz z profilowaniem,
5. Podbudowa z tłucznia kamiennego,
6. Nawierzchnia z kostki granitowej,
7. Granitowe obrzeża nawierzchni,
8. Roboty murowe,
9. Roboty betonowe i żelbetowe,
10. Tynki,
11. Roboty ciesielskie,
12. Roboty pokrywcze,
13. Ślusarka i stolarka,
14. Instalacje wod.- kan., went., c. o.,
15. Instalacje elektryczne.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte (częściowo) w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
Dni robocze - dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej .
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku wykonywania robót.
Inspektor Nadzoru - organ rządowy, osoba prawna podlega prawnie publicznemu lub osoba
fizyczna lub prawna wyznaczona przez Stronę Zamawiającą, zgodnie z prawem kraju
pochodzenia Strony Zamawiającej, która jest odpowiedzialna za kierowanie lub kontrolę
wykonania robot objętych Umową, lub na którą Strona Zamawiająca może delegować
uprawnienia kompetencje w ramach Umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowiące
całość techniczno-użytkową.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony -z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej
ich wykonania.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST 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 w ustaleniach 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.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
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materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty i wykonana ponownie na koszt
wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót
Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie 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
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz,
warsztatów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określanego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych
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dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy,
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla
drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła
w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru. W celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W
przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą
zachowane następujące warunki: Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów. W czasie przeprowadzania inspekcji,
inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których
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zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze przed użyciem materiału, albo jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora
nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora
nadzoru. 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 inspektora
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektora nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia
wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
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6.2. Zasady kontroli, jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora nadzoru
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom
ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru będzie przekazywać
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli; pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru 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 ST. W przypadku materiałów, dla
których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe
muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie, wyników tych badań będą dostarczone
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
Dziennik budowy (wewnętrzny) jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
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końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy.
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót.
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał.
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał.
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
2. Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
3. Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz i wymienionych w punktach (1) -(3) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie (zgłoszenie) na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
5. Przechowywania dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane
do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych
w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
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przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów-w razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub
robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp. oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4.1.
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 ST 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.
9.2. Warunki umowy i wymagania
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w
ST „Wymagania ogólnie" obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZARZĄDZENIA
1. Prawo budowlane
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się ,iż Wykonawca
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów
Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest
zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót
określonych w dokumentacji technicznej oraz do stosowania ich postanowień na równi ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie się,
że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 01
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z przygotowaniem terenu budowy w związku z
realizacją projektu dla zadania: „Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 w ramach zadania inwestycyjnego pt.
„Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice”.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót:
1.3.1. W zakresie przygotowania terenu budowy
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• oczyszczenie, ogrodzenie terenu budowy, zamontowanie tablic informacyjnych.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
przez umieszczenie w miejscach i ilościach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektorem Nadzoru. Tablice te
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia winna zawierać elementy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27sierpnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).
• montaż obiektów zaplecza socjalno– biurowego dla potrzeb kierownictwa i służb nadzoru
budowy,
• montaż obiektów zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb pracowników przedsiębiorstw
wykonawczych,
• urządzenie składowisk materiałów,
• wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,
• zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,
• zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych
prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów
szkodliwych dla środowiska.
1.3.2. W zakresie zasilania terenu budowy w media
• zabezpieczenie punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezpośrednim
sąsiedztwie prowadzenia robót oraz obiektów zaplecza budowy,
• zabezpieczenie zasilania rejonów prowadzenia robót i obiektów zaplecza
w wodę oraz odprowadzenie ścieków,
• zabezpieczenie dla obiektów biurowych kierownictwa i podwykonawców robót łączności
telefonicznej,
• zapewnienie oświetlenia placu budowy.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 1.4 oraz wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 „Wymagania
ogólne” pkt 1,5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją
przetargową, specyfikacją techniczną
2. MATERIAŁY
Dobór materiałów wg uznania wykonawcy. Ogólne wymagania podano w specyfikacji
technicznej ST00.
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty demontażowe wykonywane przy użyciu sprzętu ręcznego i elektronarzędzi oraz przy
pomocy sprzętu zmechanizowanego, odpowiadającego zakresowi i rodzajowi robót
rozbiórkowych i demontażowych.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót
5.2.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu
organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:
• Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy,
• Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu
budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych
magazynów pomocniczych, i inne według potrzeb wykonawcy) w sposób nie powodujący
kolizji z drogami transportu materiałów i sprzętu,
• Opracowanie planu „bioz” – planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób
zatrudnionych przy robotach budowlano - montażowych i wykończeniowych,
• Charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry,
• Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych,
• Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania
poszczególnych elementów robót,
• Wewnętrzne przepisy Zamawiającego.
5.2.2. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotować teren, na którym te roboty maja być wykonywane, a w szczególności:
• ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się
na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie
placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m,
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu. Dla wykonywania przebudowy i remontu w istniejącym obiekcie teren budowy
powinien być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, a
ponadto oświetlony.
W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, terenu budowy nie można pozostawić bez
dozoru zwłaszcza, kiedy roboty i zastosowane urządzenia zagrażają życiu. Wykonawca
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dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze dla dozorców, wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną chyba, że umowa postanowi inaczej np.: dla realizacji organizacji
ruchu na czas budowy, zgodnej z projektem.
• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowy budynek dla pracowników zatrudnionych na
budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, ewentualnych
laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz
przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkami,
• na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojów, suszenia odzieży,
umywalnie i ustępy,
• pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym
zakresie
przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno- sanitarnych na budowie,
• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.
5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg. Należy utrzymywać je w
czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego
6. KONTROLA JAKOŚĆ ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac
Kontrola jakości robót polega na:
• sprawdzeniu kompletności wykonania
• sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi zgodnie z dokumentacją kosztorysową.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Przy realizacji niniejszej inwestycji istnieje konieczność wykonania pomiarów geodezyjnych.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min.
Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 93 z późniejszymi
zmianami
• PN – 93/N – 01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy
• Rozporządzenie MGPiB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunków i trybu postepowania przy
robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów
budowlanych
• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych – (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)
Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące
zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 02
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem tras drogowych i ich punktów
wysokościowych dla zadania: Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 w ramach zadania inwestycyjnego pt. Rewaloryzacja
miejsc kultury w Gminie Branice.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
1.3.1. Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji: Rewaloryzacja miejsc kultury w
Gminie Branice.
1.3.2. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
związane z odtworzeniem tras i ich punktów wysokościowych na terenie inwestycji. Niniejsza
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem tras i punktów wysokościowych
wchodzą:
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- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi
trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Określenia podstawowe
Punkty główne tras – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i
końcowy punkt trasy.
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 1.4 oraz
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dot. robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
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 dot. sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący
sprzęt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
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- 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 dot. transportu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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 wyk. robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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.
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.
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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 tras 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 20 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 20 metrów.
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 tras
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
20 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie może być większe niż 5 cm. 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 ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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 ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada Inspektorowi nadzoru.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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.
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 3.
Kartografii, Warszawa 1979.
4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 03
USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków dla zadania:
Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 w ramach zadania inwestycyjnego pt.
„Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice”.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
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1.3.1. Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji: „Rewaloryzacja miejsc kultury w
Gminie Branice”.
1.3.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót
przygotowawczych.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
W zakres robót dotyczących usunięcia drzew i krzaków wchodzą:
a) usunięcie drzew i krzewów oznaczonych w inwentaryzacji dendrologicznej zawartej w
projekcie wraz z korzeniami,
b) usunięcie pozostałości po drzewach (karp),
c) odwiezienia dłużyc z usunięcia drzew,
d) odwiezienia drągowiny i gałęzi z usunięcia drzew,
e) odwiezienia karpiny z usunięcia drzew i pozostałości po drzewach (karp),
f) oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu.
1.4. Określenia podstawowe
Drzewo - roślina wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, który w pewnej wysokości nad
ziemią rozgałęzia się w koronę
Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa.
Dłużyca – sortyment drewna pochodzący z przewodnika.
Drągowina i gałęzie – materiał pochodzący z korony drzewa oraz zagajników i krzewów.
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 1.4 oraz
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dot. robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków
Do wykonania robót stosuje się:
-piły mechaniczne,
-piłki ręczne, nożyce,
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-drabiny,
-spycharki,
-specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
-koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem
drzew,
- samochody do transportu materiałów,
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie
przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, itp.) powinny być
transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością
przesuwania się.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i
krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. Zgoda
na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez
Zamawiającego. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać
w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inspektora nadzoru.
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak,
aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczała2%.
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały
się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z
wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.
Roślinność istniejąca w obrębie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na
koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.
5.3. Usunięcie drzew i krzaków
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Pnie drzew i krzaków znajdujące się w obrębie robót ziemnych, powinny być wykarczowane
za wyjątkiem następujących przypadków:
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna
terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej
korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być
ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej
zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu,
b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku
pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed
gromadzeniem się w nich wody.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające
wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości
w czasie robót.
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami
ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu,
to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli
dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca
ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii,
umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w
wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po
zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących
się części. Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do
odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi
przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce
tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
projektu, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. Pozostałości po spaleniu powinny być
usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą
Inspektora nadzoru, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w
warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa
powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być
odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane
pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się
przepływ wód powierzchniowych.
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6. KONTROLA JAKOŚĆ ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków.
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności,
wykarczowania korzeni i zasypania dołów.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem krzaków jest:
- dla krzaków – hektar,
- dla drzew i pni – sztuka.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena
wykonania robót obejmuje:
- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,
- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę
drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,
- zasypanie dołów,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 04
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania: „Rewaloryzacja
miejsc kultury w Gminie Branice”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych:
- warstw nawierzchni wszelkiego rodzaju,
- krawężników, obrzeży i oporników,
- barier i poręczy,
- innych elementów niewymienionych, związanych z wyposażeniem terenu,
- rozbiórka zadaszenia oraz ściany tylnej wraz z podestem,
- rozbiórka murków,
- rozbiórka ogrodzenia,
- rozbiórka trylinki,
- skucie tynków na cokole,
- skucie tynków na elewacji budynku,
- skucie tynków w piwnicy,
- skucie tynków na parterze budynku,
- skucie tynków na I piętrze,
- skucie tynków na poddaszu,
- rozbiórka stropu drewnianego nad poddaszem,
- rozbiórka stropu drewnianego nad I piętrem
- rozbiórka ścianek działowych na parterze,
- rozbiórka ścianek działowych na I piętrze,
- rozbiórka wszystkich ścian na poddaszu,
- wykonanie nowych przebić na parterze,
- wykonanie nowych przebić na I piętrze,
- wykonanie nowych przebić na poddaszu,
- rozbiórka więźby dachowej,
- rozbiórka poszycia dachu,
- rozbiórka rynien i rur spustowych,
- rozebranie podbitki drewnianej,
- demontaż instalacji elektrycznych,
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- rozbiórka instalacji wod.- kan., c.o.,
- rozbiórka schodów wejściowych,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 1.4 oraz wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych
robót oraz ich zgodność z umową, projektem, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
Ogólne zasady dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- spycharki,
- ładowarki,
- odkurzaczem przemysłowym,
- samochodami do wywozu odpadów,
- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,
- drobnym sprzętem pomocniczym,
- piły mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne zasady transportu robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów
BHP.
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zabezpieczyć istniejące zasilanie w energię elektryczną.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
5.2.1. Prace prowadzić ręcznie lub mechanicznie.
5.2.2. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
5.2.3. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją
projektową mają zostać zachowane. Odpady transportować tak aby nie zanieczyszczały placu
budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi
przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m2 rozebranych nawierzchni, itp.
- 1 m rozebranych obrzeży, krawężników itp.
8. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontażu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
- utylizację odpadów.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 05
ROBOTY ZIEMNE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania
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dotyczące wykonania robót ziemnych dla zadania:” Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie
Branice”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacji
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie:
- wykopów związanych z zagospodarowania terenu powiązanych z wykonaniem fontanny,
- wykopów pod instalację wodociągową, kanalizacyjną, deszczową oraz elektryczną,
- koryta pod nawierzchnie z kostki granitowej,
- wykopy pod krawężniki i obrzeża,
- wykonanie wykopów związanych z nowymi nasadzeniami,
- wykonaniem wykopów związanych z montażem amfiteatru,
- wykopów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Domu Kultury,
- makroniwelacji terenu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki
określone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z
2003r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami).
-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr
92. poz. 881);
-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Z 2002r.,
Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania
ogólne" pkt. 2.
2.2. Wymagania szczegółowe
Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują
jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. Do odwodnienia wykopów
należy stosować następujące materiały:
-kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:19961
7
2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.
3. SPRZĘT
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np:
-równiarki lub spycharki uniwersalne;
-walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu
podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 3.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Wykonawca robót będący
posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne" pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- 02205:1998 i BN88/8932-02.
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5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar
sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia
odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora
Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:
-opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
-skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być
wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Sposób wykonania dojazdu do obiektu
powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy
poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury
podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym
sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia
powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie
zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
UWAGA: PRACE NALEŻY PROWADZIĆ Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ –
OBIEKTY SĄ ZLOKALIZOWANE W TERENIE ŚCISŁEJ ZABUDOWY. WSZELKIE
ROZKOPY KONTROLNE, ROZPOZNAWCZE WYKONYWAĆ RĘCZNIE. ZA
USZKODZENIA ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI ODPOWIADA WYKONAWCA ROBÓT,
KTÓRY JEST ZOBOWIAZANY DO ICH NIEZWŁOCZNEGO USUNIĘCIA NA
WŁASNY KOSZT – BEZ DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary
geodezyjne związane z:
-wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;
-ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych;
-wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów;
-niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu;
Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną dla całego procesu budowlanego we
wszystkich branżach zapewni Wykonawca – jej koszt ma zostać skalkulowany w ofercie
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5.4. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić
ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001 r. Prawo
ochrony środowiska -Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu
posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło
obsunięcie się gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego
odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania
robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w
gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:
- wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją;
- „rozpompowanie" warstwy wodonośnej;
- zmiana kierunków przepływu wód gruntowych;
- zwiększenie współczynnika filtracji gruntów;
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby
umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót.
Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza
poniżej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy
porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.1
9
5.5. Odwodnienie wykopów
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków
gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami
zbiorczymi z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z
odpowiednimi instytucjami.
5.6. Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
-± 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
-± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;
-± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów;
5.7. Zagęszczenie dna wykopu
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia.
Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie
mniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN- 77/8931-12.
W przypadku gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie
zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy
określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN- 64/8931-02. Wilgotność gruntu
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podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 20% do +20%. Obsługę geologiczną w zakresie badań zagęszczeń zapewni na swój koszt
Wykonawca.
5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym
stanie. Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykład przed rozłożeniem folii lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po
jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie
zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
5.9. Podsypki
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania
zasypki
- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych
w nim robót;
- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych i śmieci;
- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
• 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
• 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi
tarczami;
• 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi20
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js -1,0
wg próby normalnej Proctora;
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie
z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania
robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
-sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;
-kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;
-sprawdzenie przygotowania terenu;
-kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;
-sprawdzenie wymiarów wykopów;
-sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;
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-ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne"
punkt 6.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 8.
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w
punktach 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 "Wymagania ogólne"
punkt 9. Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m2 wykopów i podsypek w gruncie,
wstanie rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- oznakowanie robót;
- wyznaczenie zarysu wykopu;
- wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich
wyciągnięciem;
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwożenia mas ziemnych;
- odwodnienie wykopu;
- utrzymanie wykopu;
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg, ramp, najazdów dojazdowych;
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy i Rozporządzenia
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
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PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badani
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu
do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka.
10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.
1360, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
późniejszymi zmianami),

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 06
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zagęszczaniem podłoża gruntowego.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia warstw konstrukcji pod nawierzchnię
ciągów pieszych.

44

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 1.4 oraz wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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 ST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST - 00 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 5
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
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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 i w rzędach równoległych
do osi parkingu 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. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przykład w miejscu łączenia z nawierzchnią istniejącą. Sposób
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp 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)
Strefa korpusu
Ruch mniejszy od ciężkiego
Górna warstwa o grubości 20 cm

1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni podłoża
25
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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%. Badania przeprowadzi na własny koszt Wykonawca, bez
dodatkowej zapłaty – obsługę geologiczną należy skalkulować w kosztach ogólnych budowy.
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 ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 6
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża:
1. Szerokość koryta: 5 razy
2. Równość podłużna: co 10 m
3. Równość poprzeczna: 3 razy
4. Spadki poprzeczne: 5 razy
5. Rzędne wysokościowe: co 15 m
6. Ukształtowanie osi w planie: co 10 m w osi i na krawędziach
7. Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża: Lokalizacje wskazane przez Inspektora
Nadzoru26
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)
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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.
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-64/893102 [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 ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST 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 ST - 00 „Wymagania ogólne”
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w pkt 9.
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

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 07
PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO
1. PRZEDNIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia
kamiennego.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego. Podbudowę z tłucznia kamiennego dla
ciągu pieszo jezdnego, wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako:
- podbudowę pomocniczą,
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- podbudowę zasadniczą.
1.4. Określenia podstawowe
Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub
więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 1.4 oraz
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST - 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-B11112 [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.
INWESTOR
DOMAGA
SIĘ
WYKONANIA
WSZYSTKICH
PODBUDÓW
KAMIENNYCH Z GRANITU LUB BAZALTU – NIE DOPUSZCZA SIĘ
ZASTOSOWANIA INNEGO MATERIAŁU.
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w ST.
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi
dla:
- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo
gatunku co najmniej 2.
2.4. Woda
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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 ST - 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:
1. równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
2. rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,
3. walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
4. wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem,
5. szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
6. walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
7. przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania
wody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 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 ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w ST - 03
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Podbudowa tłuczniowa powinna
być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikalnie 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 nie przenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej albo odsączającej,
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85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 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 i w rzędach równoległych do
osi 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 ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy
podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20cm. 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
płytową zagęszczarkę 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. Po zagęszczeniu cały
nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm. 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
NIE DOTYCZY
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
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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 ST -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.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania właściwości kruszywa
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,
-5cm.
6.4.2. 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.
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
± 0,5 %.
6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.5. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej
niż 3 cm.
6.4.6. 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.
6.4.7. Nośność podbudowy
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Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 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.
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.41
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 ST - 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 ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 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 namiejsce wbudowania,
· rozłożenie kruszywa,
· zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,
·
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 ziaren
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 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 płytą42
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 08
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ
1. PRZEDNIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
kamiennej, wchodzących w zakres wykonania zadania pn. „Rewaloryzacja miejsc kultury w
Gminie Branice.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Robotami podstawowymi związanymi z wykonaniem nawierzchni z kostki są:
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej (granitowej)
Robotami pomocniczymi przy profilowaniu i zagęszczaniu podłoża są:
- wykonanie niezbędnych pomiarów geodezyjnych
- montaż i demontaż elementów zabezpieczających obszar wykonywania robót
1.4.

Określenia podstawowe

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana
do szybkiego ruchu samochodowego.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.
Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.
Szczelina dylatacyjna – odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 1.4 oraz
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Kostka kamienna
Do remontu nawierzchni należy użyć:
- materiał kostkowy, otrzymany z rozbiórki istniejącej nawierzchni, nadający się do
ponownego wbudowania,
- nową kostkę odpowiadającą wymaganiom norm
2.2.1. Klasyfikacja kostki kamiennej
Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z
kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej wg PN-S-96026 [12].
W zależności od kształtów rozróżnia się trzy typy kostki:
− regularną,
− rzędową,
− nieregularną.
Rozróżnia się dwa rodzaje kostki regularnej: normalną i łącznikową.
W zależności od jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy
kostki: I, II.
W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
W zależności od wymiaru zasadniczego - wysokości kostki, rozróżnia się następujące
wielkości (cm):
− kostka regularna i rzędowa - 12, 14, 16 i 18,
− kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.
2.2.2. Wymagania
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej
Lp.
1.

2.
3.

Cechy
fizyczne
i
wytrzymałościowe
Wytrzymałość na ściskanie w
stanie powietrzno-suchym, MPa,
nie mniej niż
Ścieralność na tarczy Boehmego,
w centymetrach, nie więcej niż
Wytrzymałość na uderzenie
(zwięzłość), liczba uderzeń, nie

I
160

Klasa
II
120

0,2

0,4

12

8
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Badania według
PN-B-04110
[3]
PN-B-04111
[4]
PN-B-04115
[5]

4.
5.

mniej niż
Nasiąkliwość wodą, w %, nie 0,5
więcej niż
Odporność na zamrażanie
Nie bada się

1,0

PN-B-04101 [1]

Całkowita

PN-B-04102 [2]

2.2.3. Kształt i wymiar kostki regularnej
Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu.
Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu.
Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia
tablica 2.
Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i łącznikowej oraz dopuszczalne odchyłki
Wyszczególnienie

Wymiar a
Wymiar b
Stosunek
pola
powierzchni
dolnej
(stopki) do górnej
(czoła),
nie
mniejszy
niż
Nierówności
powierzchni
górnej (czoła), nie
większe niż
Wypukłość
powierzchni
bocznej,
nie
większa
niż
Nierówność
powierzchni
dolnej (stopki),
nie
większa niż
Pęknięcia kostki

Wielkość(cm)
12
12

14
14

16
16

18
18

Dopuszczalne odchyłki dla gatunku
(cm)
1
2
3
+/-0,5
+/-0,7
+/-1,0

18
-

21
-

24
-

27
-

+/-0,7
1,0

+/-1,0
0,8

+/-1,2
0,7

-

-

-

+/-0,4

+/-0,4

+/-0,6

+/-0,8

-

-

-

+/-0,4

+/-0,8

Nie bada się

--

-

-

-

+/-0,4

-

-

-

-

Niedopuszczalne

Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń.
Pozostałe krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół wymiaru
wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wymiaru
wysokości kostki (a).
Kostki gatunku 2 i 3 mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie
większej niż pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna
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przekraczać wielkości wymiaru wysokości kostki (a).
Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 i naroży powierzchni górnej
(czoła) kostki gatunku 2 i 3 są niedopuszczalne.
Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6
cm.
2.2.4. Kształt i wymiary kostki rzędowej
Kostka rzędowa powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu o równoległej
powierzchni dolnej do górnej.
Cała bryła kostki powinna mieścić się w prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni
górnej jako podstawie.
Wymagania dotyczące wymiarów kostki rzędowej przedstawia tablica 3.
Uszkodzenia krawędzi i naroży kostki powinny być nie większe niż podane dla gatunku 2 i 3
kostki regularnej.
Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6
cm.
Tablica 3. Wymiary kostki rzędowej oraz dopuszczalne odchyłki
Wyszczególnienie

Wymiar a
Wymiar b
Stosunek
pola
powierzchni
dolnej
(stopki) do górnej
(czoła),
nie
mniejszy
niż
Nierówności
powierzchni
górnej (czoła), nie
większe niż
Pęknięcia kostki

Wielkość(cm)
12
12

14
14

16
16

18
18

Dopuszczalne odchyłki dla gatunku
(cm)
1
2
3
+/-0,5
+/-0,7
+/-1,0

12-24
-

14-28
-

16-32
-

18-36
-

0,8

0,7

0,6

-

-

-

+/-0,4

+/-0,6

+/-0,8

-

-

-

-

Niedopuszczalne

2.2.5. Kształt i wymiary kostki nieregularnej
Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu.
Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.
Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny
być większe niż podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.
Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie
większej niż 0,6 cm.
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Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki
Wyszczególnienie

Wymiar a
Stosunek
pola
powierzchni
dolnej
(stopki) do górnej
(czoła),
nie
mniejszy
niż
Nierówności
powierzchni
górnej (czoła), nie
większe niż
Wypukłość
powierzchni
bocznej,
nie
większa
niż
Odchyłki od kąta
prostego
krawędzi
powierzchni
górnej (czoła), w
stopniach,
nie
więcej niż
Odchylenie
od
równoległości
płaszczyzny
powierzchni
dolnej w stosunku
do górnej, w
stopniach,
nie
więcej niż

Wielkość(cm)
5
5

6
6

8
8

10
10

Dopuszczalne odchyłki dla gatunku
(cm)
1
2
3
+/-1,0
+/-1,0
+/-1,0

-

-

-

-

0,7

0,6

0,5

-

-

-

+/-0,4

+/-0,6

+/-0,8

-

-

-

+/-0,6

+/-0,6

+/-0,8

-

+/-6

+/-8

+/-10

+/-6

+/-8

+/-10

-

-

-

-

-

-

10.3. Krawężniki
Krawężniki kamienne uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni
kostkowych, powinny odpowiadać wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN80/6775-03/01[16].
Wykonanie krawężników - ulicznych i wtopionych, powinno być zgodne z ST - 10
„Krawężniki kamienne”.
10.4. Cement
Nie dopuszcza się zastosowania cementu w podsypkach i zasypkach
10.5. Kruszywo
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-06712[7].
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Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.
Do zasypania i pielęgnacji nawierzchni kamiennej należy zastosować grys
bazaltowy.
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy
frakcji).
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].
2.6. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać
wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to być woda „odmiany 1”.
Badania wody należy wykonywać:
− w przypadku nowego źródła poboru wody,
− w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu,
barwy.
2.7. Masa zalewowa
NIE DOTYCZY
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym
ubiciu ręcznym,
- łopatek do oczyszczania spoin, haczyków do wyciągania kostek, dłut, młotków brukarskich,
skrobaczek, szczotek, młotków pneumatycznych, drągów stalowych, konewek, wiader do
wody, szpadli, łopat itp.
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 ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kostek kamiennych
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Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi.
Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną.
Kostkę nieregularną można składować w pryzmach.
Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m.
Kostkę regularną należy przewozić na paletach, spiętą. Przy składowaniu należy ją
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą kostki kamiennej powinien być
zgodny z dokumentacją projektową oraz z ST-07.
5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje się krawężniki kamienne uliczne,
odpowiadające wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST
lub wskazaniami Inżyniera.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w ST - 09
„Krawężniki kamienne”.
5.4. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej stosować następujący rodzaj
podsypki:
− podsypka piaskowa.
Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST
lub wskazaniami Inżyniera.
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2
niniejszej ST oraz z PN-S-96026 [12].
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ST.
5.5. Układanie nawierzchni z kostek kamiennych
5.5.1.Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i
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wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
5.5.2. Szczeliny dylatacyjne
NIE DOTYCZY
5.5.4. Warunki przystąpienia do robót
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez
środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie
należy układać kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura
utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę
należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo
wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany
w PN-B-06251 [6].
5.5.5. Ubijanie kostki
Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz
materiału do wypełnienia spoin.
a) Kostkę na podsypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem
należy ubijać trzykrotnie.
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych
części spoin materiałem z podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania
powinno wynosić od 1,5 do 2,0 cm.
Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o
uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po
wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby każda kostka była
widoczna, po czym należy przystąpić do ubijania.
Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg,
uderzając ubijakiem każdą kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi
się od krawężnika do środka jezdni.
Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą.
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego
przekroju poprzecznego i podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować
wałowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podłużnym, postępując od
krawężników w kierunku osi, a następnie w kierunku poprzecznym.
b) Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą
cementowopiaskową, należy ubijać dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować
obniżenie kostek do wymaganej niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po
zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować
wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne.
c) Kostkę na podsypce żwirowej przy wypełnieniu spoin masą zalewową należy ubijać
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trzykrotnie. Spoiny zalewa się po całkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd
kostek na zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed
przesunięciem za pomocą np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu.
5.5.6. Wypełnienie spoin
Wypełnienie spoin piaskiem stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej
układanej na podsypce żwirowej lub piaskowej.
5.6. Pielęgnacja nawierzchni
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju
podsypki.
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte
warstwą piasku, można oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny
i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni można uznać za ukończoną.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg
PN-B-11100 [8].
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek,
podanych w tablicach 2, 3, 4.
Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymałościowych podanych w tablicy 1.
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu,
rodzaju klasy i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki.
Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą
się z kostek drogowych w liczbie:
− do badania zwykłego: 40 sztuk,
− do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z
wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy.
W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy,
jeżeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych
sprawdzań równa lub mniejsza od 4.
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od
4, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami.
W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1,
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należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik
dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za
niezgodną z wymaganiami.
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek
kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach
podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt od 2.3 do 2.7.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją
projektową oraz z wymaganiami określonymi w p. 5.4.
6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki
Badanie prawidłowości układania kostki polega na:
− zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6,
− zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,
− sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.
Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez
oględziny nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15
cm ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia
osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane.
6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin
Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z
wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6.
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych
miejscach na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i
zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i
masie zalewowej - również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej
do kostki.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Równość
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [18].
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.4.4. Ukształtowanie osi
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Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej
o więcej niż ± 5 cm.
6.4.5. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż ± 5 cm.
6.4.6. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać
± 1,0 cm.
6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek
kamiennych przedstawiono w tablicy 5.
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość badań
i
pomiarów
1
Spadki poprzeczne
10 razy na km i w charakterystycznych
punktach niwelety
2
Rzędne wysokościowe
10 razy na km i w charakterystycznych
punktach niwelety
3
Ukształtowanie osi w planie
10 razy na km i w charakterystycznych
punktach niwelety
4
Szerokość nawierzchni
10 razy na km
5
Grubość podsypki
10 razy na km
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z granitowej kostki
kamiennej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST-00 „Wymagania ogólne” oraz
niniejszej ST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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 granitowej kostki nie obejmuje robót towarzyszących
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach
kosztorysowych, a których zakres jest określony przez ST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie Normy
1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą
2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie
(zwięzłości)
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne
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12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
13. BN-69/6731-08Cement. Transport i przechowywanie
14. BN-74/6771-04Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15. BN-66/6775-01Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe
16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
17.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
18.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
10.2. Inne dokumenty
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 09
OBRZEŻA KAMIENNE
1. PRZEDNIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem krawężników kamiennych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
ustawieniem krawężników kamiennych na ławach z betonu.
1.4. Określenia podstawowe
Obrzeża kamienne – belki kamienne rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji oraz mają za zadanie
zabezpieczyć powierzchnię wykonana z kostki przed rozsuwaniem.
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.
Ściek – umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.
Obrzeże – element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
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Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi są:
•
•
•
•
•

obrzeża kamienne,
piasek na podsypkę i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materiały do wykonania ławy pod obrzeża.

2.3. Kamienne obrzeża chodnikowe – klasyfikacja
2.3.1. Wielkości
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
- obrzeża niskie - ON,
- obrzeża wysokie - OW.
2.3.2. Klasy
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych
obrzeża dzieli się na:
- gatunek 1,
- gatunek 2.
2.4. Obrzeża kamienne- wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary kamiennych obrzeży chodnikowych.
Wymiary kamiennych obrzeży chodnikowych podano w tablicy 1.

Tabela 1. Wymiary obrzeży
Rodzaj obrzeża
ON
OW

l
75
100
75
100

Wymiar obrzeża, cm
b
6
6
8
8
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h
20
20
30
30

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj obrzeża
l
b, h

Wymiar obrzeża, cm
Gatunek 1
+/-8
+/-3

Gatunek 2
+/-8
+/-3

Tabela 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży.
2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków kamienia, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Wymagania techniczne stawiane obrzeżom kamiennych analogicznie jak dla krawężników
kamiennych wg PN-EN 1343.
2.6. Składowanie
Obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów,
rodzajów, odmian i wielkości.
Dopuszcza się składowanie obrzeży prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu
drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości
warstw nie powinna przekraczać 1,2 m.
2.7.

Materiały na podsypkę i zaprawę
2.7.1. Piasek
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B06712 [4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].
2.7.2. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej
powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający
wymaganiom PN-B-19701[6].
2.7.3. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [7].

2.8. Materiały na ławy.
Materiały na ławy – beton B15
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport krawężników
Obrzeża kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Obrzeża należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku
jazdy środka transportowego.
W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do
transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym
grubość tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm.
4.3. Transport pozostałych materiałów
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.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [2].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku.
5.3. Wykonanie ław
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach
sypkich należy stosować szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.4. Ustawienie krawężników kamiennych
Kamienne krawężników chodnikowych należy ustawić na wykonanym podłożu w miejscu i
ze światłem, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawa
cementowo- piaskowa w stosunki 1:2. Spoiny przed zlaniem należy oczyścić i zmyć wodą.
Spoiny musza być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury obrzeża ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia krawężników kamiennych i przedstawić wyniki tych badań
Inżynierowi do akceptacji.
6.2.1. Badania krawężników
Badania krawężników kamiennych obejmują:
- sprawdzenie cech zewnętrznych,
- badania laboratoryjne.
Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje:
- sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie wad i uszkodzeń.
Badanie laboratoryjne obejmuje:
- badanie nasiąkliwości wodą,
- badanie odporności na zamrażanie,
- badanie wytrzymałości na ściskanie,
- badanie ścieralności na tarczy Boehmego,
- badanie wytrzymałości na uderzenie.
Sprawdzenie cech zewnętrznych należy przeprowadzać przy każdorazowym odbiorze partii
krawężników. Badanie laboratoryjne należy przeprowadzać na polecenie Inżyniera na
próbkach materiału kamiennego, z którego wykonano obrzeża, a w przypadkach spornych
- na próbkach wyciętych z zakwestionowanych krawężników, zgodnie z wymaganiami tablicy
1.
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić obrzeża jednakowego typu,
klasy, rodzaju, odmiany i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 400 sztuk.
W przypadku przedstawienia większej ilości krawężników, należy dostawę podzielić na
partie składające się co najwyżej z 400 sztuk.
Pobieranie próbek materiału kamiennego należy przeprowadzać wg PN-B-06720 [5].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzać poprzez oględziny zewnętrzne
zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziałką
milimetrową z dokładnością do 0,1 cm.
Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych przeprowadzać należy przy pomocy linii
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metalowej, ustawionej wzdłuż krawędzi i po przekątnych sprawdzanej powierzchni oraz
pomiar odchyleń z dokładnością do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.
Sprawdzenie krawędzi prostych przeprowadzać należy przy pomocy linii metalowej.
Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń przeprowadzać należy poprzez oględziny zewnętrzne,
policzenie ilości szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości z dokładnością do 0,1
cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5.
Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza się wizualnie przez porównanie z wzorem.
Ocenę wyników sprawdzenia cech zewnętrznych oraz ocenę wyników badań laboratoryjnych
należy przeprowadzić wg BN-66/6775-01 [9].
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu krawężników kamiennych
powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych
dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać:
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie ław,
- ustawienie krawężników i wypełnienie spoin.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr ) ustawionego obrzeża kamiennego.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST 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
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto pod ławę,
- wykonanie ławy,
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kamiennego obrzeża chodnikowego obejmuje:
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· dostarczenie materiałów,
· wykonanie koryta,
· rozścielanie i ubicie podsypki,
· ustawienie obrzeża,
· wypełnieni spoin,
· obsypanie zewnętrznych ścian obrzeża,
· wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i
zastosowanie
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
5. PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
8. BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 10
ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji
technicznej są wymagania dotyczące nowych nasadzeń i małej architektury w związku z
realizacją projektu dla zadania: „Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice”.
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 w ramach zadania inwestycyjnego pt. Rewaloryzacja
miejsc kultury w Gminie Branice.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
założeniem, modernizacją i pielęgnacją zieleni i obejmują:
- usunięcie drzew i krzewów oznaczonych w inwentaryzacji dendrologicznej zawartej w
projekcie wraz z korzeniami,
- zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów,
- wykonanie nowych trawników,
- pielęgnacja roślin,
- sadzenie roślin (drzew i krzewów) – zgodnie z projektem,
- wykonanie elementów małej architektury (fontanna wraz z instalacją, oświetlenie wraz z
instalacją, montaż ławek ogrodowych i koszy na śmieci)
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy
rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi
ją korzeniami rośliny.
1.4.4. Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z
pniami o wysokości 1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w
szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST 00 „Wymagania
Ogólne”, p.1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną.
2. MTERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Dobór materiałów wg uznania wykonawcy ogólne wymagania podano w specyfikacji
technicznej ST- 00 „Wymagania Ogólne”, pkt. 2.
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2.2. Ziemia urodzajna.
Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W miejscach,
gdzie zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do
rozesłania w miejscu sadzenia roślin oraz zakładania trawników,
2.3. Nasiona traw.
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer
normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.4. Nawozy mineralne.
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowane, z
podanym składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
2.5. Drzewa i krzewy.
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska i
polska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła
korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
- pędy korony powinny być przycięte - cięcie formujące u form kulistych,
- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa,
- praktycznie prosty przewodnik,
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4
niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
- dwupędowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.
2.6. Elementy małej architektury
Ławki ogrodowe, kosze na śmieci, fontanna, słup ogłoszeniowy winny być wykonane
zgodnie z projektem technicznym i odpowiadać wymaganiom dotyczącym w/w urządzeń.
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Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed dostawą i montażem.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania Ogólne”, p.3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni drogowej.
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- wału gładkiego do zakładania trawników, a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:
- pił mechanicznych i ręcznych
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń.
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie
pogorszy jakości transportowanych materiałów.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły
korzeniowej oraz części nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową muszą mieć
zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast
sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.
Sadzonki winny być przewożone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)
Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Trawniki.
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami
teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do
nawierzchni drogi o ok. 2 – 3 cm,
teren powinien być wyrównany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrównana,
przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim
przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
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po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem,
w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do
wykorzystania przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię
urodzajną,
wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15
września oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inżyniera,
na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2,
należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych,
należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową
Inspekcję Ochrony Roślin, przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy
dosiew.
W przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do
wysiewu nasion, zwiększyć ilość nawadniania.
5.2.2. Pielęgnacja trawników
Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy
pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość
około10 cm,
następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej
połowie października,
koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od
gatunku wysianej trawy,
chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o
selektywnym działaniu można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika
Nawożenie mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym należy wysiewać
dzieląc dawkę na cztery partie, ostatnie nawożenie z początkiem września.
Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w
poszczególnych porach roku:
wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas,
przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w
przypadku braku wzrostów,
wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm,
konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w
zależności od warunków atmosferycznych - podlewanie trawników.
5.3. Drzewa i krzewy.
5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów:
pora sadzenia – jesień lub wiosna,
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miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją
projektową, dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną,
roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce,
korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu
drewniany palik,
korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować
miskę i podlać,
drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,
wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego
drzewa,
palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.
5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu
Pielęgnacja po posadzeniu polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawożeniu
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i
formujące).
5.4.Elementy małej architektury
Wymagania dotyczące dostawy elementów :
- ławki, kosze na śmieci, osłony na drzewa, oprawy i słupy oświetleniowe powinny być
wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie
- materiały użyte do wykonania w/w elementów winny być zgodne z projektem
- przed zakupem bądź wytworzeniem warsztatowym w/w elementów należy uzyskać
akceptację Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚĆ ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Trawniki.
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- grubości warstwy rozścielonej ziemi,
- prawidłowego uwałowania terenu,
-gęstości zasiewu nasion
- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”),
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
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6.3. Drzewa i krzewy.
Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na
sprawdzeniu:
wielkości dołków pod drzewa i krzewy,
zaprawienia ich ziemią urodzajną,
zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc
sadzenia, gatunków i odmian,
materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodności z normą PN-87/R-67023,
opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminów sadzenia,
wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z
dokumentacją projektową,
jakości posadzonego materiału.
6.4. Elementy małej architektury
Kontrola przy odbiorze dotyczy:
- zgodności realizacji z dokumentacją projektową,
- jakości zastosowanego materiału.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót.
Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementów małej architektury: 1 szt (sztuka).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”, pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione.

80

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy.
PN-G-980 11
PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-0l
BN-76/9 125-0 l.

Torf rolniczy
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy
Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 11
ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. Szczegółowa specyfikacja techniczna
dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem
prac betoniarskich i zbrojarskich.
W zakres robót wchodzą:
- wykonanie pomieszczenia technologicznego fontanny,
- wykonanie fontanny,
- wykonanie obrzeży,
- wykonanie nowego wieńca pod więźbę dachową,
- wykonanie nowych schodów żelbetowych,
- wykonanie płyty pod pionowy podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
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1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:
Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2,0 t/m3 i nie przekraczającej 2,6t/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.
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. W8) klasyfikujący beton pod
względem przepuszczalności wody.
Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na
próbki betonowe wg PN-88/B- 06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie głębokości
penetracji wody pod ciśnieniem będące odpowiednikiem badania wodoszczelności wg PN88/B-06250. Zmianie uległa procedura badawcza jak również sposób określania
wodoszczelności badanego betonu.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż
2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną
oznaczoną na próbkach walcowanych o wysokości 300mm i średnicy 150mm oraz
sześciennych o wymiarach 150x150x150mm.
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej
naprężeń w sposób czynny.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wym. dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.
2.2. Rodzaje materiałów.
2.2.1. Stal zbrojeniowa.
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg PN-89/H-84023/6.
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Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. W technologicznej próbie zginania
powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.
Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
- znak wytwórcy,
- średnicę nominalną,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej
partii powinien być następujący:
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub
innych zanieczyszczeń,
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziałem wg wymiarów i gatunków.
Drut montażowy.
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw.
wiązałkowego.
2.2.2. Beton.
Dostawa betonu.
Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 6-8 powinna być wiadomego
pochodzenia i mieć stałą charakterystykę w czasie.
Stosować tylko cement posiadający odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowiązującymi
normami. Widoczne wylewki z betonu powinny być wykonane z tej samej partii cementu.
Jako minimalną należy uważać zawartość cementu 280 kg/m3. Przestrzeganie wartości Rck
i w/c może wymagać dużo wyższej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c
nie powinien przekraczać 0,50. Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4.
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Kruszywa powinny posiadać charakterystyki zgodne z obowiązującymi normami.
Charakterystyki powinny być kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Mogą być
pochodzenia naturalnego lub uzyskane poprzez rozdrobienie litej skały i powinny się
składać z materiałów krzemowych , posegregowanych i przepłukanych wodą , wolne od
substancji organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub innych szkodliwych dla wytrzymałości
betonu. Nie powinny być łupkowate, krzemowo – magnezowe, wykluczone jest stosowanie
kruszyw z wolną krzemionką krystaliczną. W kompozycji krzywej granulometrycznej żadna
frakcja nie powinna być dozowana w procencie wyższym od 55%. Do wykonania mieszanki
składniki powinny należeć przynajmniej do trzech różnych klas granulometrycznych. Zgodnie
z normami należy sprawdzać systematycznie skład granulometryczny kruszyw do mieszanki
betonowej. Dodatki do betonu – stosować dodatki upłynniające. Stosowanie dodatków do
betonu uzgodnić z projektantami. Wszystkie partie prętów zbrojeniowych powinny posiadać
odpowiednie atesty.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się
stosowania mieszanek 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. Sprzęt używany przy
przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego 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
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów.
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą
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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 temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.
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 BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
zbrojarskie. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego
przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru) obejmującej:
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
- sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
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Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PNB-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego pismem do dziennika budowy.
5.2. Wykonanie deskowania.
Stosować systemowe deskowania, odpowiednie podkładki pod zbrojenie betonowe lub z
tworzyw sztucznych. Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju
nośnego, podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań
powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
- szybkość betonowania,
- sposób zagęszczania,
- obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewniać odpowiednią szczelność,
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek
wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na
wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy
uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji i
osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji
projektowej.
5.3. Przygotowanie zbrojenia.
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym
zachowaniem postanowień normy PNB- 03264:2002.
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi
zaciskami. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom
normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winny być zgodne z dokumentacją projektową.
Czyszczenie prętów.
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków
rdzy, kurzu i biota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
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Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Prostowanie prętów.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Cięcie prętów zbrojeniowych.
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy
d ≤12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia
równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych
powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy
zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia
powstałe podczas wyginania.
5.4. Montaż zbrojenia.
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy
zachowaniu n/w warunków:
- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych,
urządzeń wytwórczych i montażowych,
- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w
deskowaniu,
- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem
szalowania bocznego,
- zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów
oznaczonego w projekcie,
- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw.
Słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do
łączenia prętów o średnicy do 12 m, 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, a pozostałych prętów – na przemian.
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5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.
Dozowanie składników.
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie
wagowo z dokładnością:
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak
nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Beton wylewać warstwami, zagęszczać natychmiast wibratorami igłowymi o częstotliwości
8000 -10000 uderzeń na minutę. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować
pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy
zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy
wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Rejestrować
zawsze datę, godzinę i temperaturę zewnętrzną. Zgodnie z warunkami wykonania i odbioru
robót wykonywać i badać próbki betonu. Próbki do badań przechowywać w identycznych
warunkach w jakim dojrzewa beton w konstrukcji.
Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować
zasadą, że powinna ona by prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w
miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu
stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w
układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się
odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza ć
2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. Na łączonych warstwach, gdy przerwa w
betonowaniu przekracza 3 godziny stosować zaprawy czepne oraz odpowiednie
przegotowanie powierzchni.
Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
Dojrzewanie betonu.
Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie zabezpieczone powierzchnie betonowania
powinny być utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciągłego polewania wodą lub innych
odpowiednich metod. Polewanie wodą można zastąpić przez stosowanie powłok
zabezpieczających przed parowaniem. W szczególności stosować powłoki gdy wilgoć
powoduje powstawanie wykwitów powierzchniowych. W porze zimowej temperatura
mieszanki podczas wylewania nie powinna być niższa od 130. Powinna być kontrolowana
temperatura wewnątrz mieszanki. Temperatura nie może spaść poniżej +50.
W porze letnie temperatura mieszanki nie może przekraczać 300. W szczególności w porze
podwyższonych temperatur należy kontrolować dodawanie wody do mieszanki oraz właściwą
pielęgnację wylewek betonowych. Wykonawca powinien prowadzić kontrolę jakości
układanego zbrojenia oraz wylewanego betonu, powinien określić prawidłową procedurę
pobierania, identyfikacji i badania próbek. Wykonawca powinien pobierać próbki na
wytwórni i w miejscu betonowania. Wszystkie próbki powinny być jednoznacznie opisane i
przypisane do badanego elementu.
Pielęgnacja betonu.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C nale ży
nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co
najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania
normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na
ściskanie co najmniej 15 MPa.
Wykańczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2
mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.
Dopuszczalne wartości odchyleń powierzchni poziomych i pionowych wynoszą:
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Odchylenia Dopuszczalne odchyłki [mm]
1. Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:
a. Na 1 m wysokości: 5
b. Na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach: 20
c. W ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących
stropy monolityczne: 15
d. W ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub
przesławnym: 1/500 wysokości budowli, lecz nie więcej niż 100mm
2. Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:
a. Na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku: 5
b. na całą płaszczyznę: 15
3. Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m
z wyjątkiem powierzchni podporowych:
a. Powierzchni bocznych i spodnich: ±4
b. Powierzchni górnych: ±8
c. Odchylenia w długości i rozpiętości elementów: ±20
d. Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: ±8
e. Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów: ±5
5.6. Usuwanie deskowań i rusztowań.
a) Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton
osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w
warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną
nieniszczącymi metodami badań.
b) Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.
c) Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być dokonane
po usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych
fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej
kolejności aby nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji.
d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu
następujących zasad:
- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,
e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad:
- usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru
konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tym zakresie,
- usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez
beton:
- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w
stropach i 2 MPa w ścianach,
- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur
- 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach,
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- dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a
dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m - 100% projektowanej wytrzymałości
betonu,
- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy,
sprawdzić starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów,
pokryć środkami zmniejszającymi przyczepność betonu,
- ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
Badania w czasie wykonywania robót.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania:
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy
pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie
badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia
obowiązują następujące wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno
przekraczać 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich
liczby na tym pręcie,
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.
Badania kontrolne betonu.
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niż:
- 1 próbka na 100 zarobów,
- 1 próbka na 50 m3 betonu,
- 3 próbki na dobę,
- 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli
wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej
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klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po
28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora
nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie
w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki
o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni
zgodnie z normą PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych
z konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy
zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania
betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i
badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na
próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia
wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych
materiałów.
Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady.
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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 [cm2].
Do ilości zbrojenia nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek
montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez zwiększonej ilości materiału w
wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową
specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Procedura odbioru konstrukcji powinna odpowiadać następującym wymogom:
1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane
przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza, się stosowanie innych metod
sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze 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.
2. 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.
3. 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.
4. Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badań
5. Prace wykończeniowe mogą być prowadzone jedynie na odebranej i zgodnej z projektem
konstrukcji. Niedopuszczalne jest w szczególności prowadzenie prac wykończeniowych w
taki sposób , że utrudnią one lub całkowicie uniemożliwią wykonanie pomiarów kontrolnych
elementów konstrukcji lub ich ewentualne wzmocnienie. Wykonanie pomiarów zrealizowanej
konstrukcji jest częścią dokumentacji powykonawczej i jest obowiązkiem Wykonawcy.
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych muszą obejmować muszą
obejmować odbiory:
1. materiałów,
2. prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, - prawidłowości i
dokładności wykonania zbrojenia,
3. prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia,
zagęszczenia i pielęgnacji, prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji,
Do odbiorów Wykonawca powinien dostarczyć odpowiednie protokoły badań materiałów ,
pomiarów deskowań , ułożenia zbrojenia, ułożenia mieszanki betonowej , badań betonu ,
pomiarów dokładności wykonania elementów konstrukcyjnych. Prace wykończeniowe
powinny być prowadzone po odebraniu elementów konstrukcyjnych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
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Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] konstrukcji betonowych i
żelbetowych obejmuje:
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- oczyszczenie podłoża,
- dzierżawę stemplowań,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki betonowej,
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
- wykonanie płyt fundamentowych pod kominy,
- pielęgnację betonu,
- rozbiórkę deskowań i rusztowań,
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu,
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.
Cena jednostkowa przygotowania i montażu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
- łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego zgodnie z projektem,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.
Cena jednostkowa wykonania 1 sztuki [szt] otworu – przebicia w elemencie z betonu
obejmuje:
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- wykonanie przebicia w elemencie z betonu,
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu,
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiały.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego
użytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
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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 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie
gęstości ziaren i nasiąkliwości.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i
badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne
wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogólne wymagania i badania
oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne
wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i
badania.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej
substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
zawartości alkaliów w domieszkach.
PN-EN-206-1 Beton zwykły.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-0626 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie.
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
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PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren.
Wskaźnik kształtu.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu
wiązania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości
wydzielającej się samoczynnie z
mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.
PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w
podczerwieni.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i
zapewnienie jakości.
Inne przepisy.
- 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 robot budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 12
INSTALACJA WOD- KAN, WENT. I CO.
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
budowy wewnętrznych instalacji gazu, centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji i wentylacji
w budynku domu kultury oraz zewnętrznej instalacja fontanny w parku w Branicach dla
inwestycji pod nazwą „ Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i 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 wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z technologią
kotłowni, wewnętrznej instalacji wody użytkowej , wewnętrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej, oraz wewnętrznej instalacji wentylacji grawitacyjnej , w budynku Domu Kultury,
oraz wykonanie wodociągu i kanalizacji a także technologii fontanny na terenie parku w
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Branicach. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej
wymienionych robót:
1. demontaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
2. demontaż rurociągów i armatury oraz urządzeń technologii kotłowni,
3. demontaż części pionów kanalizacji sanitarnej,
4. demontaż części pionów instalacji wody użytkowej,
5. przekucia, przebicia otworów w ścianach i stropach,
6. wykuwanie bruzd w ścianach i posadzkach,
7. montaż podgrzewacza ciepłej wody użytkowej,
8. montaż technologii kotłowni wraz z armaturą regulacyjną,
9. remont naczynia wzbiorczego zamkniętego,
10. montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
11. montaż rurociągów i armatury instalacji wody użytkowej,
12. montaż rurociągów wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
13. montaż urządzeń sanitarnych,
14. montaż kanałów stalowych wentylacji pomieszczeń,
15. próby szczelności i ciśnienia instalacji,
16. izolacja termiczna rurociągów instalacji i kanałów wentylacji,
17. wykonanie pomiarów geodezyjnych celem naniesienia trasy na terenie parku,
18. wykopy ziemne do ułożenia rur wodociągowych i kanalizacji,
19. wykopy ziemne do montażu studni rewizyjnej na sieci kanalizacji,
20. montaż rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej,
21. próby szczelności sieci rur kanalizacji sanitarnej,
22. montaż rurociągów sieci wodociągowej,
23. dezynfekcja rur wodociągowych,
24. próby szczelności i ciśnienia rur wodociągowych,
25. montaż urządzeń instalacji technologicznej w pomieszczeniu technicznym,
26. montaż rurociągów instalacji technologicznej w pomieszczeniu technicznym,
27. montaż rurociągów instalacji technologicznej w nieckach fontanny,
28. próby szczelności i ciśnienia instalacji technologicznej fontanny,
29. zasypanie i zagęszczanie wykopów,
30. rozruch technologii fontanny.
1.4. Informacja o terenie robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, wykonywane są w budynku i na terenie otwartym w
parku w Branicach
1.5. Organizacja robót- przekazanie placu budowy
Prace należy rozpocząć po przekazaniu przez inwestora placu budowy. Przekazanie placu
budowy dokonane zostanie po podpisaniu umowy w tym samym terminie. Przekazanie palcu
budowy nastąpi na podstawie spisanego protokółu przekazania placu.
1.6.

Zabezpieczenie warunków bhp, ochrony p. Pożarowej i interesów osób trzecich na terenie robót
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać warunków BHP ochrony ppoż w czasie
wykonywania robót. Szczególnie zwrócić uwagę na wykonywanie prac demontażu i montażu
rur , prace mechaniczne i ręczne przy wykopach ziemnych , prace montażowe rur oraz
urządzeń a także prace zgrzewania oraz spawalnicze oraz budowlane. Przestrzegać zasad BHP
przy tego rodzaju pracach oraz uważać na iskry podczas cięcia. Wszelkiego rodzaju prace
cięcia i podobne w których może nastąpić zaprószenie ognia wykonywać przy asekuracji
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drugiej osoby która sprawdza i ciągle kontroluje nagrzewanie się materiałów łatwopalnych.
Wykonawca po przekazaniu placu budowy zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP
szczególnie podczas składowania materiałów ostrych i gabarytowych. Należy zwrócić uwagę
aby nie obijać ścian budynku wewnętrznych i zewnętrznych. Zachowywać czystość i
porządek , a po każdym zakończeniu prac dniówkowych należy sprzątać plac zabezpieczać
wykopy i składać narzędzia pod zamknięciem.
1.7.
Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad stosowania materiałów posiadających atesty
higieniczne oraz deklaracje zgodności i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W
żadnym wypadku nie należy stosować materiałów ani substancji nie posiadających
dopuszczeń oraz trujących a także przyśpieszających korozję. Pozostałości , śmieci i gruz
wytworzone przez wykonawcę podczas prac należy wywozić lub zlecać wywiezienie na
wysypisko śmieci a karty przyjęcia śmieci i gruzu archiwizować celem wylegitymowania się
przed inspektorem nadzoru lub inną instytucją uprawnioną do kontroli. Wykonawca nie może
wylewać farb i innych zawiesin lub substancji trujących w budynku lub na teren placu
budowy ani do wykopów.
1.8.
Wymagania dotyczące zgodności z PT
Dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez inwestora dla 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 w ustaleniach poszczególnych
elementów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, jak również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Jeżeli zajdzie taka
potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. W przypadku rozbieżności , wymiary lub
odległości rzeczywiste ważniejsze są od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane
określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej będą uważane za wartości
docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne
z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.9.
Wymagania dotyczące materiałów
Przy wykonywaniu robot budowlanych należy zgodnie z ustawą „Prawo budowlane”
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są
właściwie oznaczone:
- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa;
- wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności
lub deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną;
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej;
- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami
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dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
PN, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta
obiektu, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność
wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.
Materiały o dużych gabarytach powinny być przechowywane na placu budowy pod
zadaszeniem. Armatura i urządzenia powinny być składowane w pomieszczeniach suchych.
2. MATERIAŁY
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Arkady, Warszawa 1988.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej
instalacji.
Do wykonania wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych mogą być
stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do
wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w
sposób określony aktualnymi normami.
Przewody - rurociągi
wewnętrzna instalacja CO ,wykonana będzie rurami ze stali węglowej ocynkowanej
zewnętrznie z systemem złączek stalowych zaprasowywanych,
wewnętrzna instalacja wentylacji grawitacyjnej wykonana będzie rurami stalowymi
ocynkowanymi typu spiro ,
instalacja wewnętrzna wody użytkowej wykonana będzie w systemie rur
wielowarstwowych z tworzywa sztucznego ,
Sieć kanalizacyjna wykonana będzie rurami PCV o wytrzymałości SN8
Sieć wodociągowa , wykonana będzie w systemie rur PE HD łączonymi kształtkami
zgrzewanymi.
Instalacja technologii fontanny wykonana będzie rurami PE HD łączonymi
kształtkami zgrzewanymi.
Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.
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Armatura
Do odcinania oraz regulacji mediów; gazu, wody grzewczej, wody zimnej i ciepłej
należy użyć zaworów o parametrach wynikających z zastosowanego systemu rurociągów i
zalecanych przez producentów wybranego systemu oraz równoważnych jakościowo.
Armatura powinna posiadać atesty i dopuszczenia.
Do odcinania medium na wodociągu zewnętrznym przy technologii fontanny użyć zasuw
kołnierzowych w obudowie ze skrzynka uliczną. Armatura powinna posiadać atesty i
dopuszczenia.
Studnie rewizyjne
Studnie rewizyjne stosować jako wykonane z tworzywa sztucznego. Włazy i pierścienie oraz
pokrywy stosować wg zastosowanego systemu studni w celu właściwego dopasowania
wszystkich części studni.
Izolacja termiczna
Izolacja ciepłochronna wykonana będzie z pianki poliuretanowej, posiadającej
odpowiednią aprobatę techniczną wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Materiał powinien być dostarczony środkami transportowymi
zamkniętymi, składowany w miejscu suchym, aby nie doszło do zawilgocenia materiału
izolacyjnego. Należy chronić materiał wykonany z PE przed nadmiernym działaniem
promieni słonecznych.
Do izolacji rurociągów instalacji stosować należy materiały izolacyjne wskazane w projekcie
np. jest to pianka PE. Montaż izolacji termicznej na tych rurociągach i w tym systemie
wymaga zastosowania systemu izolacji zapewniającego szczelność materiału izolacyjnego i
połączeń. Grubości ścianek izolacji termicznej stosować wg zalecen w PT , kosztorysie oraz
wg zasady określającej grubość ścianki izolacji nie mniejsza niż średnica izolowanego
rurociągu.
Na izolację rur wentylacyjnych stosować izolację z mat wełny mineralnej dopuszczonej do
stosowania w budownictwie.
3.
SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest używać sprzętu sprawnego nie zagrażającego zdrowiu i życiu
zatrudnionym przy nim pracownikom. Sprzęt powinien być sprawdzony sprawny technicznie
i odpowiedni do osoby posługującej się nim a także odpowiedni do wykonywanej pracy. Nie
należy i zabrania się stosować sprzętu zamiennego szczególnie przy pracach budowlanych jak
wiercenie otworów lub wycinanie bruzd. Montaż połączeń śrubowych lub zaciskowych
należy wykonywać sprzętem i narzędziami odpowiednimi do systemu. Do prac ziemnych
stosować maszyny sprawne a podczas ich pracy zachować szczególną ostrożność oraz nadzór
podczas wykopów ze względu na możliwość pojawienia się pod ziemią nie
zinwetaryzowanych instalacji lub nieprzewidzianych materiałów bądź artefaktów
archeologicznych.
4.
TRANSPORT
Podczas transportu materiałów i sprzętu należy zachować ostrożność i przestrzegać zasad
BHP. Podczas transportu materiałów wielkogabarytowych i ciężkich należy pamiętać o
zasadach BHP w tym zakresie obowiązującym tzn. przestrzegać wymagań do transportu rur
(dwie osoby) oraz przy ciężarach przestrzegać norm udźwigu przez osobę oraz długości drogi
przenoszenia.
Transport urządzeń i materiałów odbywać się będzie samochodami, urządzenia ładowane na
paletach, oryginalnie zapakowane, posiadają znak kontroli jakości.
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5.
WYKONANIE ROBÓT
Do wykonania instalacji CO , technologii kotłowni oraz pozostałych instalacji mogą być
użyte materiały producentów krajowych jak i zagranicznych, posiadające odpowiednie
dokumenty wynikające z Prawa Budowlanego. Instalacja CO będzie prowadzona na ścianach
pod stropem pomieszczeń. Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót.
Podgrzewacz CWU posadowić wg rysunków przestrzegając szczegółowe przepisy zapisane w
DTR. Mocowania, połączenia rur należy wykonać w sposób aby zapewnić prawidłową pracę
bez zakłóceń .
Rurociągi CO łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Przed
układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające
elementy zaprawy betonowej i muru). W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy
nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w
tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei
należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa
o 6 do 8 mm od grubości ściany lub stropu. Przewody pionowe należy mocować do ścian za
pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 1,5 m dla rur o średnicy 15 do 20 mm, przy
czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Podczas montażu podgrzewacza CWU, zaworu trzydrogowego oraz pomp należy
zachować sposób montażu zalecany w DTR urządzeń. Pozostałą armaturę przy zaworach
trójdrogowych pompach innych urządzeniach montować (w przypadku braku w projekcie)
taką jaką zaleca producent danego urządzenia w DTR urządzenia.
Rurociągi wody zimnej i ciepłej łączyć zgodnie z zastosowanym systemem i wg
zaleceń producenta systemu. Połączenia muszą być wykonane zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz
usunąć przeszkody
Do wykonania zewnętrznej instalacji wodociągowej kanalizacyjnej oraz instalacji
technologii fontanny mogą być użyte materiały producentów krajowych jak i zagranicznych,
posiadające odpowiednie dokumenty wynikające z Prawa Budowlanego. Mocowania,
połączenia rur należy wykonać w sposób aby zapewnić prawidłową pracę bez zakłóceń .
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.
Szczególną uwagę zwrócić na prawidłowość podsypek pod rury i studzienki.
Podsypka winna być odpowiedniej grubości minimum 20cm, wykonana z piasku właściwe
zagęszczonego. Zachować odpowiednie spadki aby transportowane medium było właściwie
przemieszczane siłą grawitacji. Po ułożeniu rur i studzienek dokonać próby spływu wody
oraz próbę szczelności. Pozytywne rezultaty prób mogą być podstawą do zasypywania sieci
rurociągów. Zagęszczenie nadsypki, podsypki i gruntu rodzimego powinno być poddane
odbiorowi.
6.

KOLEJNOŚĆ I WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
•
•
•
•
•
•
•
•

wyznaczenie miejsc przebiegu rur, i umiejscowienia urządzeń
demontaże budowlane jak i instalacyjne
prace budowlane
montaż instalacji sanitarnych i urządzeń
założenie tulei ochronnych,
montaż urządzeń wielkogabarytowych
montaż grzejników
wykonanie połączeń zaciskowych i spawanych
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

próby szczelności i ciśnieniowe
izolacja
rozruch urządzeń
regulacja działania urządzeń
zgłoszenie do odbioru
wykonanie pomiarów geodezyjnych celem naniesienia trasy w parku
wykopy ziemne do ułożenia rur
wykopy ziemne do montażu studni
montaż studni
montaż rurociągów
próby szczelności sieci rur
dezynfekcja rur sieci wodociągowej
zasypanie i zagęszczanie wykopów sieci wodociągowej
montaż urządzeń instalacji technologicznej w pomieszczeniu technicznym fontanny
montaż rurociągów instalacji technologicznej w pomieszczeniu technicznym fontanny
zasypanie i zagęszczenie wykopów pod rurociągi
montaż rurociągów instalacji technologicznej w nieckach fontanny
próby szczelności i ciśnienia instalacji technologicznej fontanny
rozruch technologii fontanny

Prace jak wyżej należy kończyć w poszczególnych etapach stosownymi protokółami ich
wykonania
Montaż armatury i osprzętu
Odpowietrzenie instalacji CO na pionach wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem
stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem
odpowietrzającym należy zamontować zawór
Odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez wyprowadzenie pionów
ponad dach budynku i zakończyć systemowymi daszkami. Część pionów łaczyć na poddaszu
jak wg rysunku.
Ponad dachem wentylacyjne rury zakończyć systemowymi daszkami.
Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne i właściwe zgrzewanie kształtek. Połączenia
zgrzewane po ich wykonaniu dokładnie obejrzeć i sprawdzić właściwe wykonanie zgrzewu.
Sprzęt do zgrzewania winien być sprawny po kalibracji u producenta systemu.
Dla rurociągów łączonych z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, lub z
zastosowaniem kształtek zaciskowych oraz poprzez mufy z uszczelkami należy szczególnie
zwrócić uwagę na szczelność połączeń wykorzystując do tych celów sprawny sprzęt. Do
połączeń stosować systemowe kształtki bez stosowania zamienników ze względu na właściwy
długi okres pracy instalacji.
Wykopy
Szczególną uwagę należy zwrócić na prace ziemne i wymagania zalecane w tym zakresie pod
względem BHP. Wzmacniać ściany wykopów wg wybranego systemu umocnień co
zabezpieczy pracowników pracujących w wykopach przed obsypaniem bądż zasypaniem
ziemią.
Montaż studni
Szczególną uwagę należy zwrócić na prace przy rozładunku i montażu części studni. Są to
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elementy wielkogabarytowe. Prace z dźwigiem należy szczególnie traktować i konieczna jest
osoba koordynująca
7.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Badania i uruchomienie instalacji
Instalacje gazową i sanitarne poddać próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania
szczelności instalacji gazu należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie
skutecznie przedmuchać, natomiast instalacje sanitarne przepłukać wodą.
Badania szczelności instalacji gazu, CO i wody użytkowej na zimno należy przeprowadzać
przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0”C. Próbę szczelności należy przeprowadzić
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary.
Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do
przekroczenia jego maksymalnej wartości 6 barów.
Przykanalik i instalację kanalizacji sanitarną poddać próbie szczelności i właściwych
spadków. Szczelność sprawdzić poprzez zatkanie podejść do przyborów a następnie cała (lub
jej część) instalację napełnić wodą. Kontrolować przez 6 godzin zaznaczoną wysokość
napełnienia.
Zbiornik na ścieki komunalne [poddać próbie szczelności napełniając woda i kontrolować
poziom napełnienia przez 24 godziny.
Zewnętrznej instalacje kanalizacyjne poddać próbie szczelności poprzez napełnienie wodą.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy rurociągi podlegające próbie (lub jej
część) skutecznie przepłukać wodą.
Badania szczelności i ciśnienia przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0”C.
Próbę szczelności wodociągu należy przeprowadzić wodną lub pneumatyczną. Zgodnie z
wybranym systemem i uzgodnieniem z nadzorem budowy. Ciśnienie robocze powiększone o
2 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać
do przekroczenia jego maksymalnej wartości 6 barów.
Każda dostarczona partia materiału powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie
ponownie.
8.
ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji i montażu urządzeń należy dokonać
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
· przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
· podłoże w miejscach ustawienia urządzeń
· szczelność instalacji (protokółu badań i prób)
- podłoże dla rur kanalizacji i wodociągu
- nadsypka rur oraz zagęszczenie
- rozruch instalacji i poddanie próbie pracy przez 2 godziny. (protokółu prób)
- próba na gorąco (próba zadziałania instalacji)
Z odbioru międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
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końcowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
· Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,
· Dziennik budowy,
· Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane
przez
dostawcę materiałów ),
· protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
· protokoły przeprowadzenia próby szczelności,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
· zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,
· protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
· aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupełnienia),
· protokoły badań szczelności instalacji.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą do płatności jest dokonany odbiór robót przez Inspektora nadzoru i podpisany
protokół odbioru prac końcowy
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-83/H74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów.
PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje co. Terminologia.
PN-B 02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury
i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze
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-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne
PN-IS07-1-. 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az l
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
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użyteczności publicznej
PN-B-10725:1997 1997.12.24 Wodociągi -- Przewody zewnętrzne -- Wymagania i badania
PN-B-10702:1999 1999.03.18 Wodociągi i kanalizacja -- Zbiorniki -- Wymagania i
badania
1992.06.01
Kanalizacja -- Przewody kanalizacyjne na terenach
PN-B-10727:1992
górniczych -- Wymagania i badania przy odbiorze
Dz.U.2015.139 -j.t. USTAWA 2001.06.07 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 13
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z przebudową budynku domu kultury oraz rewitalizacją parku w Branicach.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji w/w robót elektrycznych.
1.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.

Zakres robót objętych EST.
wykonanie robót demontażowych istniejących instalacji silnoprądowych,
wykonanie wewnętrznych linii zasilających WLZ,
montaż rozdzielni elektrycznych,
montaż gniazd 230/400V,
montaż opraw oświetleniowych,
zasilanie odbiorników stałych,
wykonanie instalacji odgromowej budynku,
wykonanie kablowych linii elektroenergetycznych,
montaż słupów oświetleniowych,
montaż opraw oświetleniowych,
montaż instalacji elektrycznych oświetlenia oraz gniazd wtyczkowych wewnętrznych,
montaż szafki oświetlenia ulicznego,
montaż skrzynek rozdzielczych,
PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE

2.1. Roboty tymczasowe:
•
zabezpieczenie placu budowy przed wtargnięciem osób nie uczestniczących w procesie
budowlanym wraz z jego późniejszym demontażem,
•
zabezpieczenie placu budowy przed nieumyślnym spowodowaniem szkód podczas
robót budowlanych wraz z jego demontażem,
•
wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia robót
podstawowych, które nie będą przekazywane Zamawiającemu,

105

•

ustawienie znaków drogowych i tablic ostrzegających pieszych oraz kierujących
pojazdami przed przypadkowym wtargnięciem.

2.2.

Informacje o terenie budowy
Teren budowy znajduje się w istniejącym, nieczynnym budynku Domu Kultury oraz w
Parku miejskim w Branicach. Zakres prowadzonych robót obejmuje przebudowę istniejącego
budynku zlokalizowanego pod w/w adresem oraz rewitalizację placu rekreacyjnego.
2.3. Organizacja robót budowlanych
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Przekazane zostaną również dwa egzemplarze dokumentacji projektu
wykonawczego.
2.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a ich wykrycie winien natychmiast zgłosić Zamawiającemu, który dokona odpowiednich
zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z
dokumentacją projektową.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową i
wpłynęło by to na niezadowalającą jakość wykonanych prac, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
2.5. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót
w okresie trwania budowy.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania robót
Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ochrony robót i
bezpieczeństwa osób trzecich.
2.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać aktualne przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy. Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
2.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. Zniszczenie własności osób trzecich wynikające z zaniedbania,
niewłaściwego prowadzenia robót lub braku koniecznych działań ze strony Wykonawcy
spowoduje, że Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę istniejących urządzeń uzbrojenia
technicznego takich jak: kable elektroenergetyczne, rurociągi, kable teletechniczne
zlokalizowane w obrębie placu budowy. Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich
instytucji lub administratora obiektu, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie
ich położenia. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do
właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych jak i nadziemnych
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby
techniczne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
wykonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego
uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiającego.
2.8.

Ochrona środowiska
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu,
aż do zakończenia i odbioru robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
placu budowy i wokół budowy.
2.9.

Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.10. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
zaplecza oraz socjalne niezbędne na placu budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie kontraktowej.
2.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Na terenie budowy należy ograniczyć ruch dla osób postronnych nie biorących udziału
w procesie budowlanym. Długość odkrytego odcinka rowu kablowego nie może być większa
niż 150m. W miejscach, gdzie piesi muszą przejść przez rów kablowy, należy położyć kładki
z barierkami, które muszą mieć odpowiednie deklaracje zgodności.
2.12. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robót
Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszą spełniać
odpowiednie wymogi określone przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę
robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty
zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocząć roboty nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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2.13. Nazwy i kody robót budowlanych:
Dział robót

45000000-7 Roboty budowlane
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
Kategoria robót 45110000-1
budowlanych, roboty ziemne
31311000-9 Podłączenia energetyczne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
31211000-8 Tablice i skrzynki bezpiecznikowe
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
45311000-0
elektrycznych
2.14. Określenia podstawowe
•
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
•
Książka obmiaru – zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i dodatkowych
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika
projektu.
•
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
•
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich
wykonania.

3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ
JAKOŚCI.

3.1. Materiały
3.1.1. Źródła uzyskiwania materiałów
Źródła uzyskiwania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem,
przed rozpoczęciem robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegółowe
informacje dotyczące wymaganych świadectw, atestów, badań. W przypadku nie
zaakceptowania tych materiałów przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiał z innego źródła.
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych od proponowanych w dokumentacji pod
warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze od projektowanych i będą posiadały wszystkie
niezbędne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności.
3.1.1.1 Wymagane materiały.
Instalacja elektryczna 230/400 V:
•

przewody: YDYżo 450/750V 3x1,5 mm2,
YDYżo 450/750V 3x2,5 mm2,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

YDYżo 450/750V 5x2,5 mm2,
YDYżo 450/750V 4x1,5 mm2,
YDYżo 450/750V 5x6 mm2,
YDYżo 450/750V 5x10 mm2,
HDGs 2x1 mm2,
YAKXS-żo 0,6/1 kV 4x35 mm2,
YKY-żo 0,6/1 kV 5x10 mm2,
YKY-żo 0,6/1 kV 3x2,5 mm2,
YKY-żo 0,6/1 kV 3x4 mm2,
bednarka FeZn 30x4 mm,
słupy oświetleniowe z tworzywa sztucznego o wysokości h=3,5m z fundamentem,
oprawy oświetlenia parkowego ze źródłem światła MH 70W,
oprawa oświetlenia iluminacyjnego regulowane ze źródłem światła MH 35W,
oprawa oświetlenia iluminacyjnego LED 15W 990 lm,
szafka oświetlenia ulicznego zgodnie ze schematem ideowym,
rozdzielnice elektryczne: pojemność, stopień ochrony IP, IK, wyposażenie w osprzęt
modułowy zgodnie ze schematami ideowymi, drzwiczki nieprzeźroczyste;
gniazda 230V; typu ramkowego z bolcem ochronnym;
gniazda 400V/16A; natynkowe
oprawy oświetleniowe z źródłem światła typu LED;
łączniki oświetleniowe.

- Wyłącznik ppoż
• załączenie przez zbicie szybki
• obudowa w kolorze czerwonym
Instalacja odgromowa:
- przewody
• Drut FeZn Ø8 mm
• Płaskownik FeZn 30x4 mm
- iglice pionowe:
• Iglice kominowe, h=2 m
- złącza:
• Złącza krzyżowe drut-drut
• Złącza krzyżowe drut-płaskownik
• Złącza rynnowe
• Złącza kontrolne
3.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem.
3.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Istnieje możliwość wariantowego stosowania materiałów w stosunku do zaproponowanych w
dokumentacji pod warunkiem, że materiał nie będzie mieć gorszych parametrów
technicznych, estetycznych i wyglądu od projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3.2. Transport
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W
czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń elektrycznych należy
przestrzegać zaleceń wytwórców.
3.3. Warunki dostawy
Przyjęcie materiałów, urządzeń elektrycznych do magazynu na budowie powinno być
poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Materiały, wyroby i
urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, należy dostarczać wraz ze
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego.
Świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, protokoły
wewnętrznego odbioru technicznego należy starannie przechowywać u kierownika
robót/budowy. Dostarczone na miejsce składowania materiały i urządzenia należy sprawdzić
pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta, przeprowadzić oględziny
stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy
również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały i
elementy urządzeń należy przed ich zabudowaniem poddać badaniom określonym przez
kierownictwo robót.
3.3. Składowanie i kontrola jakości
3.3.1. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i
przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały,
aparaty i urządzenia elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Należy
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w
zakresie bezpieczeństwa p.poż.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ
4.1. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urządzenia i
narzędzia nie gwarantujące zachowania umowy, zostaną nie dopuszczone do robót.
4.2. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy
powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, i wytrzymałości.
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegający
przepisom o dozorze technicznym, powinien mieć aktualne ważne dokumenty uprawniające
do ich eksploatacji.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
5.1. Środki transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu ma zapewnić prowadzenie robót w terminie
przewidzianym kontraktem.
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość
zastosowanych materiałów, wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami EST, projektem organizacji robót i poleceniami
Inspektora/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego
koszt.
6.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich
sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej oraz dotyczących akceptacji
wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do
kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na
niej produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez
Wykonawcę w czasie przez niego określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6.3. Roboty montażowe
Prace związane z realizacją zadania można rozpocząć dopiero po przekazaniu Wykonawcy
placu budowy.
Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wg przyjętej
techniki montażu urządzeń, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegając obowiązujące
przepisy i normy elektryczne, a w szczególności:
•
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r,
poz.690),
•
Prawo Energetyczne,
•
Prawo Budowlane,
•
Obowiązujące przepisy i normy.
6.3.1.
Wymagania szczegółowe układania linii kablowych.
Linię kablową układaną w rowie kablowym należy wykonać przewodem o przekroju
zgodnym ze schematem ideowym w jednorodnym odcinku, nie dopuszcza się prowadzenia
linii pomiędzy słupami składającej się z kilku odcinków. Projektowany kabel prowadzić w
wykopie o głębokości 0,6 m w rurze ochronnej typu AROT DVK50. Kabel układać w
wykopie linią falistą z 4% zapasem na całej długości wykopu oraz oznaczyć folią kalandrową
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koloru niebieskiego o szer. 25 cm i grub. 0,5 mm, odległość od kabla do folii nie może być
mniejsza niż 25 cm.
6.3.2.
Wymagania szczegółowe układania linii WLZ:
Linie WLZ układane w budynku należy wykonać przewodem o przekroju zgodnym ze
schematem ideowym w jednorodnym odcinku, nie dopuszcza się prowadzenia linii WLZ
składającej się z kilku odcinków. Przewody WLZ prowadzić pod tynkiem. Ewentualne
przejścia przez stropy linii WLZ wykonać w rurkach ochronnych.
6.3.3. Wymagania szczegółowe montażu rozdzielni elektrycznych:
Projektowane rozdzielnice elektryczne należy zabudować w miejscach wskazanych na
rzutach kondygnacji budynku w taki sposób, by dolna krawędź rozdzielnicy znajdowała się
na wysokości 1,2 m od poziomu posadzki.
Na drzwiczkach rozdzielnic umieścić tabliczki ostrzegawcze, informujące, że jest to
urządzenie elektryczne oraz informujące o ich przeznaczeniu.
Wyposażenie rozdzielnicy w modułowy osprzęt elektroinstalacyjny oraz jego rozmieszczenie
wykonać zgodnie ze schematami ideowymi.
Po zamontowaniu rozdzielnic w przygotowanej wnęce należy:
– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu,
– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i
mechanicznych,
– założyć osłony zdjęte w czasie montażu,
– podłączyć obwody zewnętrzne,
– podłączyć przewody ochronne,
– opisać obwody zgodnie ze schematem powykonawczym.
6.3.4. Wymagania szczegółowe montażu przewodów:
Przewody prowadzone pod tynkiem należy prowadzić w liniach prostych, równoległych i
prostopadłych do krawędzi ścian i sufitów. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach przewodów
elektrycznych z innymi instalacjami należy zachować odpowiednie odstępy, a jeśli to
niemożliwe należy stosować rurki ochronne. Przejścia przewodów przez ściany wykonać w
rurkach ochronnych.
6.3.5. Wymagania szczegółowe montażu gniazd 230V/400V:
Gniazda wtyczkowe należy instalować w puszkach podtynkowych Ø60 mm głębokich.
Gniazda 230V należy wykonać w systemie ramkowym i zasilić przewodami typu YDYżo
3x2,5 mm2 zgodnie ze schematami ideowymi rozdzielić.
6.3.6. Wymagania szczegółowe montażu oświetlenia bytowego i awaryjnego:
Oprawy oświetlenia bytowego należy montować do stropu właściwego bezpośrednio lub przy
pomocy zwieszaków. Oprawy zasilić przewodami typu YDYżo 3x1,5 mm2. Zasilanie opraw z
wyłączników instalowanych w systemie ramkowym podtynkowo w puszkach Ø60 mm
głębokich.
Zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego, które mocować bezpośrednio do stropu lub ściany
odbywać się będzie bezpośrednio z piętrowych rozdzielnic elektrycznych.
6.3.7. Wymagania szczegółowe wykonania instalacji odgromowej:
Zwody poziome układane na dachu budynku należy wykonać drutem FeZn o przekroju nie
mniejszym od Ø=8mm. Drut prowadzić na uchwytach dystansowych. Połączenia pomiędzy
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różnymi odcinkami drutu wykonać przy pomocy miedzianych złącz krzyżowych
czterootworowych.
Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn o przekroju nie mniejszym od Ø=8mm i
układać pod tynkiem w rurkach ochronnych. Na poziomie gruntu instalację odgromową
połączyć z instalacją uziomową w puszkach przy pomocy zacisków kontrolnych.
Instalację uziomową poziomą wykonać w rowach kablowych na głębokości 0,5 m. Po
ułożeniu bednarki na dnie rowu kablowego płaskownik przysypać piaskiem, a następnie
gruntem rodzimym bez kamieni i innych dużych fragmentów utrudniających prawidłowe
odprowadzenie pioruna do ziemi.
Instalację uziomową pionową wykonać sondami o długości h=6 m poprzez pionowe
pogrążanie kolejnych elementów sondy uziomowej.
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBÓW I ROBÓT
BUDOWLANYCH
7.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
program zapewnienia jakości. W programie tym Wykonawca powinien określić, zamierzony
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, EST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać część ogólną opisującą:
•
•
•
•

Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
Sposób zapewnienia bhp,
Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, ukończone
kursy doskonalenia zawodowego,
•
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót,
•
System proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
•
Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
•
Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać część szczegółową opisującą dla każdego
asortymentu robót:
•
Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
•
Rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów,
•
Sposób zabezpieczenia i ochronę ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
•
Sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
•
Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
7.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i
jakość materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów, robót
oraz urządzeń w sposób zapewniający wykonanie robót zgodnie z umową.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o wszystkich
niedociągnięciach dotyczących sprzętu badawczego, pracy personelu lub metod badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.
7.3.

Pobieranie próbek
Nie występuje.

7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za
pomocą odpowiednio dobranych przyrządów pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegoś badania wymaganego w EST, stosować należy wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7.4.1. Wymagania ogólne zasad wykonywania badań i pomiarów.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912;
zalicza prace przy wykonywaniu prób i pomiarów do prac wykonywanych w warunkach
szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Podczas wykonywania prac
kontrolno-pomiarowych, zwłaszcza przeprowadzanych przy urządzeniach pod napięciem
występuje szczególnie duże zagrożenie związane z możliwością porażenia prądem
elektrycznym. Z tego względu przy w/w pracach należy stosować szczególne zasady
organizacji pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne:
1) prace kontrolno-pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy
czym jedna z tych osób musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga,
asekurująca osobę wykonującą te prace, powinna co najmniej być przeszkolona w
udzielaniu pomocy przed lekarskiej;
2) podczas wykonywania pomiarów należy używać odpowiednich i bezpiecznych przyrządów
pomiarowych. Przyrządy należy sprawdzać przed użyciem i w razie potrzeby po
wykonywaniu pomiarów;
3) nie należy bez istotnej potrzeby dotykać części czynnych i dostępnych części
przewodzących urządzeń elektrycznych oraz obcych części metalowych, które mogą
znaleźć się pod napięciem;
4) jeżeli istnieje ryzyko dotknięcia nieosłoniętych części pod napięciem, personel wykonujący
pomiary powinien stosować osobisty sprzęt ochronny, podjąć środki ostrożności
zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wyładowań
łukowych;
5) przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin dla stwierdzenia kompletności,
braku usterek i prawidłowości wykonywania badanego obiektu;
6) przed przystąpieniem do pomiaru należy:
a) zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody
badań,
b) określić kryteria oceny wyników pomiarów,
c) ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów
pomiarowych,
d) przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości
zmierzonych;
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7) przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy sprawdzić:
a) zakresy użytych przyrządów pomiarowych,
b) stan izolacji zastosowanych przewodów,
c) stan końcówek przewidzianych do dotykania części będących pod napięciem;
8) jeżeli przewidziany jest montaż układu pomiarowego należy wykonać go starannie i
zgodnie ze sprawdzonym uprzednio schematem;
9) po połączeniu układu pomiarowego z obiektem badanym będącym pod napięciem, nie
wolno dokonywać żadnych zmian w połączeniach przez rozłączanie i przyłączanie końców
przewodów;
10) przed rozpoczęciem pomiarów należy ze stanowiska pomiarowego usunąć wszelkie
zbędne przedmioty, a zwłaszcza niepotrzebne przewody;
11) zwrócić uwagę na urządzenia o dużej pojemności, takie jak kondensatory i kable, które
mogą stanowić zagrożenie nawet po wyłączeniu napięcia;
12) powiadomić osoby postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić zagrożenie o
wykonywaniu pomiarów i zastosować odpowiednie środki zapobiegające tym
zagrożeniom.
7.4.2 Dokładność pomiarów
Dokładność wykonywanych pomiarów zależy w głównej mierze od:
1) klasy dokładności i zakresu zastosowanych przyrządów pomiarowych,
2) dokładności odczytu wyników pomiarów,
3) wyboru właściwej metody wykonywania pomiarów,
4) dokładności odwzorowania elementów układu pomiarowego,
5) umiejętności uwzględniania uwarunkowań wynikających ze specyfiki badanego obiektu i
zmian jego parametrów w czasie.
Przy pomiarach eksploatacyjnych należy stosować przyrządy pomiarowe o klasie dokładności
od 0,5 do 2,5.
7.5. Protokoły z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru protokoły z wynikami badań w
terminie określonym w programie jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach określonych odpowiednimi normami. Przed podaniem napięcia na
instalację elektryczną należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru protokół z badań rezystancji
izolacji i ciągłości żył przewodów.
7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych
Każda praca pomiarowo - kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokołu z
przeprowadzonych badań i pomiarów.
Protokół z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierać:
1) dane ogólne o obiekcie badań;
2) informacje o osobach wykonujących pomiary;
3) dane o rodzaju badań;
4) dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych;
5) dane o warunkach przeprowadzania badań (szczególnie ważne przy pomiarach uziemień);
6) tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę;
7) szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji;
8) datę wykonania badań;
9) wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów.
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Protokoły z wszystkich kontroli i badań powinny być załącznikiem do książki obiektu
budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
19.10.1998 w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).
7.6.

Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użyciatylko te materiały, które posiadają:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Euro 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 EST.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez EST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
7.7.

Dokumenty budowy

7.7.1. Książka obmiarów.
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
7.7.2. Dokumenty laboratoryjne.
Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót
częściowych i końcowych.
7.7.3. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.2.
następujące dokumenty:
• Protokoły przekazania placu budowy,
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• Protokoły odbioru robót,
• Protokoły z narad i ustaleń,
• Korespondencję na budowie.
7.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8.1.

Ogólne zasady przedmiaru robót
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8.1.1. Przedmiar robót.
Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
8.1.2. Tabele przedmiaru robót.
Tabele przedmiaru robót zawierają pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom
podstawowym. W tabelach przedmiaru nie uwzględnia się robót tymczasowych – robót, które
są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z
wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.
8.2.

Obmiar robót

8.2.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i EST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach
podanych w przedmiarze robót lub w EST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
piśmie.
8.2.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej. Zabudowywane urządzenia lub elementy mierzone będą w szt.
lub kpl.
8.2.2.1. Projektowana liczba jednostek obmiarowych:
Liczba jednostek obmiarowych obejmuje cały zakres prac związany z realizacją inwestycji
zawarty w przedmiarze robót.
8.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe
i sprzęt będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.
8.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
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9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
9.1.
•
•
•
•

Rodzaje odbiorów robót
Wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru:
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
Odbiorowi częściowemu,
Odbiorowi końcowemu,
Odbiorowi przed upływem gwarancji lub rękojmi.

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, EST i uprzednimi ustaleniami.
9.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru po wcześniejszym przedstawieniu mu wszelkich badań,
protokołów pomiarów, atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na użyte materiały.
9.4.

Odbiór końcowy

9.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2.4. Odbioru
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów odbiorowych, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i EST. W toku
odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności odbiorowe i
ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową i EST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
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9.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową
(powykonawczą),
• ustalenia technologiczne,
• książkę obmiarów,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z EST,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów zgodnie z EST,
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
odbiorowych załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z EST,
• mapę zasadniczą powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z
wpisem przyjęcia do zasobów geodezyjnych,
• protokoły z przeszkolenia osób, które będą użytkowały zabudowane urządzenia.
Dokumenty należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.
W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających
wyznaczy komisja.
9.5. Odbiór przed upływem gwarancji lub rękojmi
Odbiór przed upływem gwarancji lub rękojmi polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w
okresie gwarancyjnym lub rękojmi. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór końcowy
robót”.
9.6.

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

9.6.1. 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 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 w EST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót tymczasowych i prac towarzyszących będą
obejmować:
• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• Wartość użytych 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, oraz należny podatek.
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9.6.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (EST).
Koszt dostosowania się do warunków i wymagań ogólnych zawartych w EST obejmuje
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.6.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi służbami
Inwestora projektu organizacji ruchu.
• Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
• Opłaty/dzierżawy terenu,
• Konstrukcje tymczasowych ramp, chodników, barier i oznakowań,
• Przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
• Utrzymanie płynności ruchu publicznego.

•
•

Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy techniczno-budowlane
Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania techniczno-budowlane określone w
ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych
do obowiązkowego stosowania. Poniżej wymieniono najważniejsze dokumenty prawne
określające te wymagania.
10.1.1. Ustawy i Rozporządzenia.
Podstawowe wymagania formalne dotyczące instalacji stanowiących wyposażenie
obiektów budowlanych zawarte są w ustawach:
1) Ustawa „Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r., Nr 106,
poz. 1126),
2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),
3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz.U. z 2002
r., Nr 147, poz. 1229),
4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. z 2003
r., Nr 52, poz. 452).
Ustawa „Prawo Energetyczne” obowiązująca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, że
eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych powinna zapewniać racjonalne i oszczędne
zużycie energii przy zachowaniu:
• niezawodności współdziałania z siecią elektroenergetyczną,
• bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska,
• zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a zwłaszcza przepisów prawa
budowlanego.
Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych zawarte są przede
wszystkim w rozporządzeniach, początkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a po zmianach administracji centralnej – Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji oraz Ministra Infrastruktury.
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Do najważniejszych przepisów z tej grupy należą:
5) Rozporządzenie MGPiB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity –Dz.U. z 1999 r., Nr 15,
poz. 140; Dz.U. z 1999 r. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214).
6) Rozporządzenie MGPiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).
7) Rozporządzenie MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na
podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55, poz. 362).
8) Rozporządzenie MSWiA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).
9) Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).
10) Rozporządzenie MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690).
12) Rozporządzenie MI z 3 marca 2003 r., w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr
120, poz. 1134).
Ponadto niektóre wymagania techniczne odnośnie do instalacji elektrycznych określają:
13) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów(Dz.U. Nr 121, poz. 1138).
14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).
15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 25 września 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957)
określające m.in. warunki przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych oraz
standardy jakościowe obsługi odbiorców.
16) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).
10.2. NORMY
Najważniejszą normą określającą wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych
jest norma wieloarkuszowa:
• PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z
ustanowionych dotychczas następujących arkuszy:
• 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. Ustalanie
ogólnych charakterystyk.
• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.
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PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności
od wpływów zewnętrznych.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.

Oprócz normy PN-IEC 60364 wymagania techniczno-budowlane w zakresie instalacji
elektrycznych określają również niżej wymienione normy:
• N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
• PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
• PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i
badania.
• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
• PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji
i urządzeń. Wymagania.
• PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego
napięcia. Zasady, wymagania i badania.
• PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.
• Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona
przeciwporażeniowa.
• PN-EN 50173-1+AC:2003
• CENELEC EN 50173
• EIA/TIA 568, EIA/TIA 569
• EIA/TIA 607
• ISO/IEC IS 11.801
• Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona
przeciwporażeniowa.
• Norma ISO/IEC 11801 2nd edition:2002.
• PKN-CEN/TS 54-14 Systemy Sygnalizacji Pożarowej, część 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
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PN-EN 61935-1:2006 Ogólne zasady okablowania – Wymagania dotyczące sprawdzania
zrównoważonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 – część 1:
Okablowanie,
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna – Instalacja okablowania- Część 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynku,
BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe.
Ogólne wymagania,
ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne,
ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania
techniczne,
ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 08
ROBOTY MUROWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót murowych dla zadania „Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem:
- zamurowanie dwóch otworów okiennych,
- zamurowaniem otworów drzwiowych,
- domurowaniem wnęk na otwory drzwiowe,
- podziałem pomieszczeń,
- wykonanie części zaplecza amfiteatru.
1.4. Określenia podstawowe
- cegła ceramiczna
- zaprawa cementowo-wapienna z wapna sucho gaszonego dla ułożenia ręcznego
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonanych robót oraz
za ich zgodność z Dokumentacją Projektową , Specyfikacją Techniczną, oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST wymagania ogólne.
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2.1. Cegła i bloczki ceramiczne - klasy 10.
2.2. Zaprawy do murów nie zbrojonych nie narażonych na zawilgocenie mogą być stosowane
zaprawy budowlane w/g PN-90/B-14501.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania ogólne ". Sprzęt używany
przez Wykonawcę do wykonywania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". Załadunek ,
transport , rozładunek i składowanie materiałów do robót murowych powinien odbywać się w
sposób zapewniający dobry stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".
5.1.Wymagania ogólne
5.1.1.Zgodność z dokumentacją.
Roboty murowe z cegły, powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową
uwzględniającą wymagania norm. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od Dokumentacji
Projektowej , które nie naruszają postanowień norm , a są uzasadnione technicznie i
uzgodnione z Inspektorem nadzoru , oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
5.1.2.Układ cegieł
Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy
czym może być zastosowany jeden z układów tradycyjnych .
5.1.3.Obrys murów
Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie poziomym oraz od
projektowanych wysokości nie powinny
przekraczać :
+ - 20 mm - w wymiarach poziomych
5.1.4.Grubość i wypełnienie spoin .
Grubość spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubości należy
przyjmować w mm w/g tabeli :
RODZAJ SPOIN

GRUBOŚĆ SPOINY

DOPUSZCZALNE
ODCHYŁKI

Poziome
Pionowe

12
10

+5 -2
+ -5

5.2 Ściany.
j.w.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi
Zależnie od wymagań projektu powierzchnia muru z cegły powinna być płaszczyzną lub
stanowić odcinek powierzchni krzywej.
Kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi
projektem. Dopuszczalne odchyłki należy przyjmować dla murów z cegły tylko powierzchni
tej strony muru, która jest układana do sznura lub szablonu .
- zwichrowania i skrzywienia - nie więcej niż 6 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej
powierzchni ściany .
- odchylenia krawędzi od linii prostej - nie więcej niż 4 mm/m
- odchylenia powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego - nie więcej niż 10 mm na
wysokości jednej kondygnacji
- odchylenia od kierunku poziomego - nie więcej niż 2 mm/m górnej powierzchni każdej
warstwy cegieł.
6.2. Badania.
Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania :
6.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez
porównanie gotowej ściany z projektem. Pomiar długości i wysokości należy wykonać taśmą
stalową z dokładnością do 1 cm , wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów przymiarem z dokładnością do 1 mm.
6.2.2. Badania materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych
zaświadczeń kontroli jakości
(atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy stwierdzających zgodność użytych
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i powołanymi normami
6.2.3. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić przez oględziny
zewnętrzne i pomiar
6.2.4. Sprawdzenie odchyleń powierzchni należy przeprowadzić łatą kontrolną długość 2m z
dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru
6.2.5. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem
murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową .
6.2.6. Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł należy przeprowadzić poziomicą murarską i
łatą kontrolną lub poziomicą wężową.
6.2.7. Sprawdzenie prawidłowości osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych należy
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne".
7.1. Sposób obmiaru robót.
Ściany obmierza się w m3 , ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich
powierzchni. Wysokość ścianki należy przyjmować jako wysokość od wierzchu ściany
istniejącej lub stropu, na którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu. Od
powierzchni ścianek należy odejmować powierzchnie otworów, liczone w/g projektowanych
wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle muru .
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „ Wymagania ogólne".
8.1 Sposób odbioru robót .
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Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. W przypadku
stwierdzenia odchyleń , Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „ Wymagania ogólne ".
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-75/B-12002 Cegła drążona wypalona z gliny - dziurawka.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-58/B-10022 Roboty murowe z cegły ze zbrojeniem stalowym.
Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 10
TYNKI
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPWECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków zewnętrznych związanych z realizacja zadania „Rewaloryzacja miejsc
kultury w Gminie Branice”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót tynkarskich tj:
- wykonanie tynków na nowych ścianach,
- wykonanie tynków na domurowanych ścianach szczytowych,
- wykonanie tynków na istniejących ścianach wcześniej skutych.
1.4. Określenia podstawowe
Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do ułożenia
ręcznego.
Tynki zwykłe - stanowią warstwę ochronną lub wyrównawczą, do których wykonania zostały
użyte zaprawy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonanych robót oraz
za ich zgodność z Dokumentacją Projektową , Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.
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2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „ Wymagania ogólne" pkt.2.
Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom w/g PN-90/B14501. Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek
odmiany 1 w/g PN-79/ -06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o
gładkiej powierzchni należy stosować piasek przesiewany, odpowiadający wymaganiom
odmiany 2 w/g PN-79/B-06711.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania ogólne" pkt. 3. Sprzęt
używany do wykonania robót tynkarskich musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST „ Wymagania ogólne" pkt.4.
Załadunek, transport , rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób
zapewniający ich właściwy stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5.
5.1.1. Zgodność z dokumentacją.
Tynki zwykłe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą
wymagania norm i określającą rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Dopuszcza się tylko takie
odstępstwa od projektu technicznego, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione
technicznie; uzgodnione z Inspektorem, oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy.
5.2. Prawidłowość i dokładność wykonania robót tynkarskich.
5.2.1 Zasady ogólne , których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków:
a) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane wszystkie przebicia i
bruzdy oraz obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne,
b) podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność
tynku,
c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana
do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego,
d) tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem , a przy tynkach
wielowarstwowych również poszczególne warstwy powinny do siebie ściśle przylegać na
całej powierzchni,
e) tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5C i pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 C
f) świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez
zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
5.2.2. Przygotowanie podłoży.
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Mur ceglany pod tynkowanie powinien być wymurowany na niepełne spoiny. Podłoże z
betonów powinno być równe ale szorstkie. Przed tynkowaniem podłoże powinno być obficie
zwilżone wodą. Podłoże z betonów komórkowych należy oczyścić z
wystających grudek zaprawy i naprawić większe uszkodzenia kawałkami z betonu
komórkowego, aby tynk nie stanowił zbyt grubej warstwy. W przypadku nadmiernego
wysuszenia podłoże zwilżyć wodą.
5.2.3. Grubość tynków.
Tynk kat. I. Grubość 10mm. Dopuszczalne odchyłki tynku +4mm,-6mm.
Tynk kat. II. Grubość 15mm. Dopuszczalne odchyłki tynku +3mm; -5mm.
Tynk kat. III. i IV , Dopuszczalne odchyłki tynku + 2mm;-4mm.
5.3. Roboty okładzinowe.
Nie występują.
5.4 Zgodnie z dokumentacją należy wykonać :
5.4.1 Budynek remontowany
- wykonanie tynków kat. III na ścianach ogniowych
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „ Wymagania ogólne"
pkt.6.
6.1. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku.
6.1.1 Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane , aby stanowiły płaszczyzny pionowe
lub poziome. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostolinijne
lub łukowe. Dopuszczalne odchylenia nie mogą dla poszczególnych kategorii tynków
przekraczać:
kat. I - nie podlegają sprawdzeniu,
kat. II- odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 4mm na całej długości łaty
2m,
kat. III- odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 3mm na całej długości łaty
2m,
kat . IV - odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 2mm i w liczbie nie
większej niz 2mm na całej długości łaty.
6.1.2. Wykończenie naroży i ościeży tynków.
Naroża, ościeża oraz wszelkie obrzeża powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją. W
miejscach narożnych na uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroża powinny być
zabezpieczone poprzez zamocowanie systemowych metalowych kształtowników.
6.2. Badania.
Podstawę do odbioru robót tynkarskich stanowią następujące badania:
6.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez
porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową za pomocą oględzin
zewnętrznych i pomiarów.
6.2.2.Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio na podstawie kontroli
przedłożonych dokumentów.
6.2.3.Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne w trakcie
odbioru częściowego.
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6.2.4.Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzić za pomocą
opukiwania. Po odgłosie należy stwierdzić czy tynk przylega czy odstaje.
6.2.5.Badania grubości tynku należy przeprowadzić poprzez wycięcie otworów kontrolnych o
średnicy około 30mm i pomiar z dokładnością do 1mm.
6.2.6 Badanie wyglądu powierzchni otynkowanych dla określenia kategorii tynku oraz
sprawdzenie występowania wad i uszkodzeń tej powierzchni należy przeprowadzić za
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru gładkość powierzchni otynkowanej należy ocenić
przez potarcie tynku dłonią .
6.2.7. Badanie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków:
sprawdzenie odchylenia powierzchni należy przeprowadzić za pomocą 2m łaty z
dokładnością do 1mm, sprawdzenie prawidłowości spionowania i spoziomowania
powierzchni należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową
poziomicą w dowolnym miejscu. Odchylenie nie powinno być większe niż podano w pkt.
6.1.1., sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzić
kątownicą. Prześwit w odległości 1m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien
przekraczać :
- kat. II- 4mm
- kat. III- 3mm
- kat. IV-2mm,
Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach , narożach i obrzeżach należy przeprowadzić
wzrokowo równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych.
6.3. Prawidłowość ułożenia płytek i ukształtowania powierzchni okładziny.
Nie występuje.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne"
7.1. Sposób obmiaru robót.
Tynki oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn długości ścian w
stanie surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu.
7.1.1. Z nakładów na powierzchnię tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie nie
otynkowane jeżeli jest większe niż 1m 2.
7.1.2. Potrąca się otwory o powierzchni ponad 1m 2 jeśli ościeża ich są nie otynkowane oraz
otwory o powierzchni ponad 3m2.
7.1.3. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nie otynkowanych lub ciągnionych
mniejszych niż 1m2 i powierzchni otworów do 3m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane.
7.1.4. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza się jako iloczyn
jednokrotnej długości i szerokości ościeża, mierzonej w stanie surowym.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.8.
8.1. Sposób odbioru robót.
Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. W przypadku
stwierdzenia odchyleń, Inspektor ustala zakres robót oprawkowych. Roboty poprawkowe
wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym przez Inspektora.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9. Ilość
zakończonych i odebranych robót, określonych w/g obmiaru , zostanie opłacona w/g cen
jednostkowych za 1m2 (metr kwadrat) tynku i okładziny z płytek.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy i dokumenty związane.
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
3. PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
4. PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 16
ROBOTY CIESIELSKIE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania
dotyczące realizacji robót ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robót
ciesielskich przy wymianie istniejącej więźby dachowej i stropów drewnianych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wszystkich robót mających na celu wykonanie konstrukcji dachu w w/w budynku
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót ciesielskich wykonywanych na budowie.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ciesielskich:
- dostawa i montaż drewnianej więźby dachowej zgd. z PT,
- zabudowa pełnego deskowania z zastosowaniem płyt OSB-3 pod pokrycie blachą gr.
0,70mm,
- wykonanie stropu drewnianego,
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji
umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w
projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem
robót ciesielskich:
- przygotowanie i montaż elementów więźby dachowej,
- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać
będzie następujące informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części
opracowania.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
2.2 Drewno
Materiałem zastosowanym do wykonania więźby dachowej budynku będą krawędziaki
sosnowe wykonane z tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosować innego asortymentu
drewna. Elementy konstrukcji więźby dachowej mogą mieć wilgotność maksymalnie 23 %.
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i smołowe
sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz
pęknięcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i
owadobójczym.
2.3 Łączniki
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe takie
jak gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia
nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00
4.2. Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót
ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-05.
5.2. Więźba dachowa.
5.2.1. Przygotowanie więźby dachowej i stropu.
Elementy wykonywane na placu budowy zgodnie z Pt, konserwacją chemiczną na tartaku.
Montaż poszczególnych elementów więźby dachowej prowadzić z użyciem odpowiedniego
sprzętu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).
5.3.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót ciesielskich.
Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla
prac ciesielskich.
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac
ciesielskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i
muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.3.3. Badania materiałów
Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
- gęstość pozorną,
- wilgotność,
- wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie,
- twardość.
Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych w obecności
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badań nie powinny być inne niż dane dostarczone
przez producenta tarcicy. Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują badany materiał do
użycia.
5.3.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem
do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem
napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien
ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 pkt. 6.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
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- Jakości zastosowanego drewna,
- Jakości stopnia impregnacji drewna,
- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji,
- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna,
- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia
robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-00. Podstawą dokonywania
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 szt. wbudowanego elementu.
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST-00 pkt 8. Odbiór robót polega na sprawdzeniu
wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 9 Podstawą
płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji.
- wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań.
- wykonanie nowych elementów więźby dachowej,
- remont, instalacja nowych elementów,
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących
własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
10.1 Związane normatywy
1. Budownictwo ogólne- Tom 2.
2. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.
10.2 Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),
w tym w szczególności:
PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 – Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
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PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości,
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 17
ROBOTY POKRYWCZE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi dla zadania
„Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami
wystającymi ponad dach budynku tzn.:
- wykonanie pokrycia z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 0,70mm na rąbek
stojący w pełnym rozwiązaniu systemowym zgd. z PT,
- montaż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo gr. 0.7mm,
- montaż wszystkich wynikających z projektu obróbek dachu i ściany zewnętrznych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją przetargową, ST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dla poszczególnych warstw pokrywczych na przygotowanym uprzednio
deskowaniu pełnym z OSB-3:
- wykonanie warstwy podkładowej z maty strukturalnej na podkładzie z folii,
- wykonanie pokrycia dachu z blachy gr. 0,70mm na podwójny rąbek stojący z
zastosowaniem taśmy uszczelniającej,
- montaż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich z blachy gr. 0.7mm,
- montaż wszystkich wynikających z projektu obróbek dachu i ścian zewnętrznych.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
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4. TRZNSPORT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-04.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Prace pokrywcze
5.1.1. Wykonanie pokrycia z blachy na pełnym deskowaniu jak w pkt. 2.1.
5.2. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci-szerokości
podane w przedmiarze robót roboty blacharskie z, można wykonywać o każdej porze roku,
lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych
podłożach.
5.3. Rynny z odzysku - prefabrykaty
NIE KORZYSTAĆ – WYKONAĆ NOWE
5.4. Rury spustowe
Rynny spustowe – prefabrykaty powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek
pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być
systemowe, rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w
odstępach nie większych niż 2 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach.
6. KONTROLA JAKOŚĆI
6.1. Materiały izolacyjne
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją
przetargową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi
atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest:
-m2 pokrytej powierzchni,
-1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
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Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoża
badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej
o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później
jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża ,
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja przetargowa,
-zapisy dotyczące wykonywania robót dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy:
sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie
paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad
miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w
trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech
dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania
elementów do ścian, sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
- Pokrycie z blachy.
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia
- Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
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- Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
2003 roku z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity aktualizacja z dn.27.05.2004.
- ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Złożone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.
- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty”
– Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003
- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz.WEC212 z
6.09.2002.
- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.
- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.
- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze
- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z
2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195,poz. 2011).
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 13
STOLARKA I ŚLUSARKA
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
W związku z przebudową budynku istniejącego i realizacją nowej zabudowy przewidziano
zarówno wymianę (odtworzenie) istniejącej stolarki drewnianej (okna, drzwi wejściowe), jak
również realizację elementów stolarki drzwiowej w nowych pomieszczeniach. Parapety
wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z dokumentacją projektową.
2. MATERIAŁY
Okna PCV, zespolone, uchylne i rozwieralne.
Pianka montażowa i silikon lub za pomocą elementów systemowych.
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
typowe, w części istniejącej parapety ceramiczne (indywidualne). Szczegółowe rodzaje
poszczególnych okien i drzwi przyjąć wg zestawień i charakterystyki zawartej w
dokumentacji projektowej.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania montażu stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej,
powinien wykazać się posiadaniem elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Sprzęt
ręczny, powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Rodzaj
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z inspektorem nadzoru.
4. TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie
środki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach
półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami
normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi.
Pakowanie i transport.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających
gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. Przewożona stolarka
powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach
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transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz
zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiały powinny być
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki
antykorozyjnej przez:
- ścisłe ich ustawienie w rzędach
- wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi
- usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających
- usztywnienie bloków za pomocą progów.
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.
Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek.
Pierwszy element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min.
30 cm od gruntu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Montaż okien
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić wymiary ościeży oraz równość i
gładkość płaszczyzn. Do wbudowania okien skrzydła należy zdjąć, na czas wykonywania
uszczelnień pianką poliuretanową oraz prowadzenia prac malarsko-tynkarskich okna powinny
być osłonięte folią. W ścianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnętrznym okno powinno
być dosunięte do warstwy ocieplenia. Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna
zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za pomocą klinów montażowych. Po
wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy
stojakach i nadprożu. Próg ościeżnicy podeprzeć na klinach lub klockach podporowych które
pozostaną na stałe.
Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy powinny być rozmieszczone przy narożach, aby nie
spowodować wygięcia elementów. Do właściwego zamocowania ościeżnicy
w ościeżnicy
stosuje się kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkręty. Rodzaj łączników ich wymiary i
rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na
obciążenia jakie występują przy eksploatacji okien, oraz zabezpieczone antykorozyjnie.
Długość zagłębienia tulei lub wkrętów w betonie min. 30mm, w gazobetonie
lub cegle 60mm. Luz na wbudowanie – szczelinę między ramą ościeżnicy a ościeżem należy
wypełnić materiałem uszczelniającym w celu uzyskania wymaganej izolacyjności termicznej i
akustycznej, oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych.
Materiałem tym może być poliuretanowa pianka montażowa, wełna mineralna lub wata
szklana (w tym przypadku szczelinę od zewnątrz i od wewnątrz należy zabezpieczyć kitem
silikonowym. Po montażu okien należy wykonać parapety zewnętrzne i wewnętrzne.
Montaż drzwi
Ościeżnice stalowe i aluminium osadza się w ościeża nieotynkowane z przewidzianym luzem
na wbudowanie 1-1,5cm. Ościeżnice regulowane, obejmujące grubość ściany osadza się po
wykonaniu tynków na płaszczyznach ścian. Ościeżnice stalowe - w trakcie wznoszenia ścian.
Do zamocowania ościeżnice powinny być ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności
ramy. Liczba i rozstaw punktów mocowania określone zostały w aprobatach technicznych
dla danego rodzaju ościeżnic. Ościeżnice o szerokości większej niż 1m należy mocować
również w nadprożu.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Częstotliwość oraz zakres badan stolarki drewnianej, ślusarki aluminiowej i stalowej
powinien być zgodny z PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
W szczególności powinna być oceniane:
- jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane
- zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki
- wodoszczelność przegród
- badania okuć.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów
przekątnych nie powinny być większe niż:
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek
prowadzić kontrole jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań
kontrolnych Inspektora. Dostarczaną na plac budowy stolarkę i ślusarkę należy kontrolować
pod względem jej jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały
posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z
postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być
przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi
producentów okien i drzwi.
7. OBMIAR ROBÓT
Okna, skrzydła drzwiowe oraz futryny oblicza się w m2 ich powierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały
pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze:
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodność z dokumentacją techniczną,
b) rodzaj zastosowanych materiałów.
Przy wbudowywaniu okien i drzwi nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych
ościeżnic, uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb, skrzydeł i okuć.
Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 3mm na
wysokość ościeżnicy. Otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć.
Otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie pod własnym ciężarem dalej się
otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy wszystkimi
narożami.

140

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna drzwi. Wymagania i badania
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklanymi klasy O i OT. Wymagania ogólne i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych tom I cz. 4-Praca
zbiorowa 1990r.
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