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ST  00.01   INFORMACJE PODSTAWOWE 
 
1. WSTĘP 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku internatu Zespołu Szkół im 
A.Wodziczki w Mosinie , z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych, z rozbudową 
budynku internatu o windę osobową i przebudową wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania 
części budynku na zespół rewalidacji. 
 
2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikację techniczną (ST) naleŜy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w 
zamówieniach publicznych. Przyjęte w przedmiarach robót pozycje katalogowe stanowią 
podstawę do wykonania przedmiarowania prac. 
 
3. STRONA ZAMAWIAJ ĄCA : 
Powiat Poznański  
60-509 Poznań 
Ul. Jackowskiego 18 
 
4. LOKALIZCAJA INWESTYCJI           
Mosina, ul. Topolowa 
 
5. ZAKRES  REALIZACJI  OBJ ĘTEJ  ST 00.00 
Realizacja obejmuje  realizację robót  budowlanych w oparciu o :  
Dokumentację projektową –  Projekt budowlano – wykonawczy ( Projekt architektoniczno – 
budowlany i Projekt konstrukcyjny)   
 
6. IDENTYFIKACJA ZGODNIE Z SŁOWNIKIEM ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH 
 
KOD CPV :  45212410-3 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 
oferujących miejsca noclegowe.  
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
kalkulowane są  w wycenie robót podstawowych. 
Wszystkie  nazwy własne urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposaŜenia uŜyte w przedmiarze 
robót i specyfikacjach technicznych  naleŜy traktować  jako określenie standardów 
parametrów technicznych, funkcjonalnych i estetycznych  oczekiwanych przez 
Zamawiającego. 
Imiona własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznych  dla urządzeń, 
materiałów , sprzętu, wyposaŜenia naleŜy traktować w  określeniu :  „ i równowaŜne” 
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ST  00.02 OKREŚLENIA  PODSTAWOWE  
 
Ilekroć w ST jest mowa o : 

 
1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć : 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi 
c) obiekt małej architektury 
 
2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
 
3. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury. 
 
4. obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności : 
a) kultu religijnego 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak : piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 

 
5. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć  obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przeznaczony do przeniesienia lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z 
gruntem. 
 
6. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie   obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a takŜe budowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
7. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć   budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 
8. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a 
takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
9. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną pod urządzenia zaplecza budowy. 
 
10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy  przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
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11. pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ 
budowa obiektu budowlanego. 

 
12. dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły z narad, protokoły 
odbiorów, w miarę potrzeby rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, 
ksiąŜkę obmiarów, dziennik montaŜu. 
 
13. dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, geodezyjne pomiary 
powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno – robocze urządzeń. 
 
14. terenie zamkniętym – naleŜy przez to rozumieć  teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 
 
15. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
16. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć  organ nadzoru architektoniczno – 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
 
17. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną  całość uŜytkową. 

 
18. opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 
 
19. drodze tymczasowej ( montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
20. dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót. 
 
21. kierowniku budowy – naleŜy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę 
robót, upowaŜnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponoszącą  ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
22. księdze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w postaci wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

 
23. laboratorium – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, 
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niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz  rodzajów prowadzonych robót. 
 
24. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak 
równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
25. odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
26. poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
27. projektancie – naleŜy przez to rozumieć osobę  prawna lub fizyczną, będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
 
28. przedmiarze robót – naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
29. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych  funkcji techniczno – uŜytkowych i 
moŜliwą do odebrania i przekazania do uŜytkowania. 
 
30. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
31. decyzji pozwolenia na uŜytkowanie – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną  
pozwalająca na uŜytkowanie obiektów budowlanych objętych  decyzją pozwolenia na 
budowę. 
 
 
 
 
 
ST  00.03   MATERIAŁY 
 
1. Źródła pozyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegółowych 
informacji dotyczących zamiany lub wydobywania materiałów oraz odpowiednich aprobat 
technicznych lub świadectw  badań laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzenia. 
Wykonawca moŜe dostarczyć i wykorzystać do budowy wyłącznie nowe , wcześniej nie 
uŜywane materiały i elementy konstrukcyjne. 
Materiały powstałe z przerobu ( recykling)  mogą być uwaŜane za nowe, jeŜeli  są stosowane 
zgodnie z przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru. 
Stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych, których nie obejmuje Polska Norma i 
które nie zostały wymienione w opisie robót jest dozwolone, jeŜeli są one zgodne z normami, 
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przepisami technicznymi lub  innymi  przepisami obcych krajów i jeŜeli jednakowo i w 
sposób trwały gwarantują wymagany stopień bezpieczeństwa, przydatności i nieszkodliwości 
dla zdrowia. 
JeŜeli w stosunku do stosowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych  nałoŜono ogólny 
obowiązek posiadania znaku jakości lub świadectwa przydatności, np. wynikający z ogólnych 
przepisów budowlanych, obowiązek ten moŜna uznać za spełniony jeŜeli materiały te 
uzyskają w/w znak jakości lub świadectwo przydatności. 
 
2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych  w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 
3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z  terenu  budowy lub  złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
 
ST  00.04   SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym  w projekcie organizacji robót, zatwierdzonym przez Inspektora 
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nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami określonymi przez 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie  sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 
Inspektora nadzoru nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 
 
ST  00.05  TRANSPORT 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych  obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych i dojazdach do terenu 
budowy. 
 
 
ST 00.06   WYMAGANIA  TECHNICZNE   
 
1. Szczegółowy zakres robót objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości i 

asortymentów 
 
Szczegółowy zakres  robót budowlanych objętych ofertą  jest opracowany w przedmiarach 
opartych o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.  
 
2.    Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy  
 
 
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje  
w szczególności : 
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2.1 organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich 

związanych z tym  kosztów 
2.2 opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
2.3 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 

Projektu organizacji budowy 
2.4 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót  

harmonogramu rzeczowo - finansowego 
2.5 szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez 

nich prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
2.6 zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami 

niezbędnymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robót w energię 
elektryczną i wodę 

2.7 wywóz materiałów rozbiórkowych, ziemi nadmiarowej z wykopów, gruzu i odpadów na     
składowisko odpadów komunalnych 

2.8 stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w 
dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych 
w nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków 

2.9 utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w naleŜytym porządku ( zgodnie z art. 20 
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 
838 z późniejszymi zmianami) 

2.10 prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy i moŜliwie do 
minimum ograniczyć brak dojazdu do sąsiedniej posesji 

2.11 prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę 
2.10zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia   

dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową 
 
3.   Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową  : 
 
3.1 w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie  podziemne naleŜy wezwać 

Inspektora Nadzoru, a takŜe zabezpieczyć je oraz nanieść  jego lokalizację na 
dokumentację geodezyjną 

3.2 wykonanie badań gruntowych i przedstawienie wyników do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moŜe Ŝądać przeprowadzenia ponownych badań gruntu jakie 
uzna za konieczne 

3.3 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy – umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego 

3.4 przewoŜenie materiałów i urządzeń  środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na 
drogach publicznych 

3.5 stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry 
techniczne i dopuszczenie  do uŜytkowania 

3.6 zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poŜ 
3.7 wszystkie elementy objęte umową naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa 
3.8 udział w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem 
3.9 przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w ilości wskazanej w 

umowie 
3.10 opracowanie projektu organizacji robót  
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4. Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach budowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz egzemplarze 
dokumentacji projektowej komplety Specyfikacji Technicznych branŜowych w ilości 
wynikającej z umowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
 
5. Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową : 

a) dostarczoną przez Zamawiającego 
b) sporządzoną przez Wykonawcę 

 
6. Kontrola jakości robót 

 
6.1 Wykonanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość   
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Przetargową, wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz 
poleceniami Inspektora  nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych 
poszczególnych elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w  
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeŜeli  wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie prac zgodnie z przekazana przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową i Specyfikacjami  Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na  wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji 
Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takŜe  w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badania materiałów i robot, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia zawodowe , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim 
osobom przez Nią upowaŜnionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz  
pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do 
wszelkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich 
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy. 

 
6.2 Kontrola jakości robót 
 
6.2.1 Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót, jakości materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt , 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów  
oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w Dokumentacji Przetargowej, 
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, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 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. JeŜeli niedociągnięcia będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 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. 
 

6.2.2 Pobieranie próbek 
 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru moŜe mieć zapewnioną moŜliwość w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora 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. 
 

6.2.3 Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie 
realizacji prac, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.2.4 Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ 3 dni od ich uzyskania. 
Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy. 
Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy, 
dokumentacji projektowej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜne od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych  badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i 
dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.2.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji projektowej. 
W przypadku materiałów,  kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z  Umową i dokumentacją projektową, to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.2.7 Próby i rozruchy technologiczne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie prób i rozruchów 
technologicznych, wymaganych prawem i przez Zamawiającego. Dokumentacje z 
przeprowadzonych czynności Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu. 
 

7.  Dokumenty budowy 
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7.1 Dziennik Budowy 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Stronę 
Zamawiającą i Wykonawcę w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy 
Wykonawcy. 
Dziennik Budowy będzie prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002roku w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953). 
 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. 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 naleŜy wpisywać w szczególności : 

a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót 
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach 
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
g) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

wstępnych i końcowych odbiorów robót 
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi 

k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej 

l) dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót 

m) dane dotyczące sposobu wykonywania  zabezpieczenia robót 
n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał 
o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał 
p) inne istotne informacje o przebiegu robót 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
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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. 

 
7.2 Księga obmiarów 
 

Księga obmiarów w przypadku ryczałtowego rozliczenia robót stanowi dokument 
pozwalający na udokumentowanie wystąpienia robót zamiennych i uzupełniających. 
Jest ona wymagana wyłącznie w przypadku występowania robót zamiennych i 
uzupełniających. 
 W przypadku, jeŜeli warunki Umowy pozwalają na rozliczenie wykonania 
udokumentowanych robót zamiennych i uzupełniających, Księga obmiarów jest podstawą 
do sporządzenia stosownych kosztorysów. 
Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie  
ofertowym . 

 
7.3 Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne , deklaracje 
zgodności i wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej z 
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
 

7.4 Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się w szczególności następujące dokumenty : 
 
a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) protokoły odbioru robót 
d)   protokoły z narad , ustaleń i korespondencję na budowie 
e)   oświadczenia, zezwolenia inne ustalenia 
f) operaty geodezyjne 
g)   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie jakiegokolwiek 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 Ŝyczenia Zamawiającego. 
 

8.  Obmiar robót 
 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
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W przypadku jeŜeli Umowa przewiduje rozliczanie robót zamiennych i uzupełniających, 
obmiar robót będzie określać zakres faktycznie wykonanych robót, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie stanowiącym część oferty Wykonawcy. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w  przedmiarze 
robót nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  
 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
 

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorami określonymi Specyfikacjami  
Technicznymi Warunków Wykonania i Odbioru Robót a takŜe w przypadku dłuŜszej 
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy. 
 
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 wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 

9. Odbiór robót 
 
9.1 Rodzaje odbiorów robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy 
udziale Wykonawcy : 
 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi  częściowemu technicznemu 
d)   odbiorowi końcowemu inwestycji 
e)   odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny) 

 
9.2 Odbiór robót zanikających i podlegających 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 umoŜliwiającym 
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 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
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niezwłocznie, nie później jednak , niŜ w ciągu 3 dni roboczych 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 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 
9.3 Odbiór częściowy techniczny 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót w 
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy. 

 
9.4 Odbiór  końcowy inwestycji 
 
Odbiór końcowy  robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawiającej. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie jakościowej  
oraz zgodności wykonania robót z  Umową i dokumentacją projektową. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, odbiorów częściowych 
technicznych, odbiorów technicznych obiektów, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

 
9.5 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót  Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) projekt  powykonawczy z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) recepty i ustalenia technologiczne 
f) dokumenty techniczne urządzeń 
g) dokumenty z przeprowadzonych odbiorów poprzedzających, prób, rozruchów, 

pomiarów realizowanych w trakcie wykonywania robót 
h) instrukcje obsługi urządzeń 
i) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej 
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j) decyzje i oświadczenia właściwych organów, wskazanych w Prawie budowlanym i  
Decyzji pozwolenia na budowę 

k) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
 
W przypadku, gdy według komisji 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  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
9.6 Odbiór  ostateczny (pogwarancyjny) 
 
Odbiór  ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru 
końcowego technicznego,  w ostatnim  miesiącu waŜności gwarancji. 
Po podpisaniu przez InŜyniera Świadectwa  Wykonania, Wykonawca przedkłada InŜynierowi  
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedkłada pisemne 
zwolnienie z zobowiązań. 
 
10. Wymagania wobec  Wykonawcy 
 
Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji określa  
dokumentacja przetargowa, która zostanie przekazana do zapoznania się. 
Realizacja zadań Zamawiającego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji  musi być 
zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego 
nie stanowią inaczej. 
 
10.1  Zabezpieczenie terenu budowy 
Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji inwestycji : od przekazania placu budowy  do zakończenia i odbioru końcowego 
inwestycji. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z  Inspektorem nadzoru. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę kontraktową. 
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 Koszt  przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 

 Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzętowe i transportowe winny zostać 
oczyszczone tak by drogi zewnętrzne zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

 

10.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) 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 uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  
 

Wywóz gruntu i gruzu z terenu budowy moŜe odbywać się na składowiska o uregulowanym 
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez  Inspektora nadzoru 

Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach 
(Dz.U.Nr 62, poz. 628) 

 

10.3. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

10.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. 
 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte 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 (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
 JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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10.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rzeczowo – 
finansowym  oraz Projekcie  organizacji budowy  rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego 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. 

 JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 

 Zamawiający będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 
i dróg wewnętrznych. JednakŜe Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o 
ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

10.6 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moŜe polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

10.7 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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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10.8 Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty przekazania placu budowy do daty  podpisania protokołu odbioru 
końcowego inwestycji. 
 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  końcowego inwestycji. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty zabezpieczające nie później niŜ w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

 

10.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Zamawiającego. 

10.10. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

10.11 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
ujętych w przedmiarach robót nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne 
zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację 
inwestycji. 
 
 
11. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności   są postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjętego przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmują : 
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a) robociznę bezpośrednią z narzutami 
b) wartość zuŜytych materiałów  i urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 
c) koszty robót  tymczasowych i towarzyszących, niezbędnych do wykonania robót 

podstawowych, w tym inwentaryzacji powykonawczej. 
d) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
e) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
f) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT 
 
 
 
ST 00.07    OKREŚLENIA TECHNICZNE  
 
1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania  
 
Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
uŜytkową. 
 
Wyrobami budowlanymi o własnościach technicznych umoŜliwiającymi spełnienie przez 
realizowany obiekt wymagań podstawowych mogą być : 
 

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, Ŝe 
wyrób moŜe być stosowany wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób 
ten został wytworzony 

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co 
oznacza, Ŝe wyroby te mogą być przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium 
Polski i mogą być stosowane , zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczeń przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 

 
2. Wymagania wobec Wykonawcy 

 
2.1 Zasady realizacyjne 
 

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi naleŜy 
budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych 
dotyczących : 
A) bezpieczeństwa konstrukcji – obciąŜenia mogące działać na  wykonywany obiekt 

budowlany w trakcie jego wznoszenia i uŜytkowania nie mogą doprowadzić do : 
a. zawalenia się całego obiektu lub jego części 
b. znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości 
c. uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposaŜenia w 

wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji 
d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do 

wywołującej go przyczyny 
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B)  bezpieczeństwa poŜarowego – obiekt w trakcie poŜaru powinien zapewniać : 
            a)   zachowanie nośności konstrukcji przez załoŜony okres czasu 
            b)   ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie 
            c)   ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty 

d) moŜliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny  
sposób 

            e)    bezpieczeństwo ekip ratowniczych 
 
C) bezpieczeństwa uŜytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie uŜytkowania 

stwarzać ryzyka wypadków, takich jak : pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, 
poraŜenia prądem elektrycznym, obraŜenia w wyniku eksplozji lub usterki urządzeń 

D) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – 
obiekt budowlany nie powinien stwarzać zagroŜenia dla higieny, zdrowia 
pracowników  a takŜe środowiska, 

E) ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który 
naraŜeni są pracownicy nie przekraczał poziomu stanowiącego zagroŜenia dla ich 
zdrowia oraz pozwalał im pracować w zadowalających warunkach 

F) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – obiekt oraz 
instalacje grzewcze, chłodzące , wentylacyjne, inne  powinny zapewnić utrzymanie na 
niskim poziomie ilość energii wymaganej do jego uŜytkowania, przy uwzględnieniu 
lokalnych warunków  klimatycznych i potrzeb uŜytkowników 

 
2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac 
 

Przy realizacji inwestycji naleŜy w szczególności  spełnić niŜej wymienione warunki : 
 
a) wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi  

Wykonania i Odbioru Robót , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami 
BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem 
technicznym 

b) w trakcie budowy naleŜy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje 
warunkujące dopuszczenie obiektu do uŜytkowania, w szczególności SANEPID-u, 
Państwowej Inspekcji Pracy, StraŜy PoŜarnej ,  Ochrony Środowiska , Państwowego 
Nadzoru Budowlanego 

c) wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w 
czasie realizacji inwestycji naleŜy niezwłocznie i na bieŜąco wyjaśniać z autorami 
projektu 

d) zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone 
jedynie za  zgodą  Zamawiającego i autorów dokumentacji 

e) projekt budowlany naleŜy rozpatrywać w trakcie realizacji łącznie z projektami 
branŜowymi 

 
2.3 Podstawy  określające zasady  stosowania wyrobów  
 
2.3.1 Właściwości uŜytkowe  zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów 

budowlanych 
 

Przy wykonywaniu robót naleŜy stosować wyroby o właściwościach uŜytkowych 
umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
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spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego 
– dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie 
 

2.3.2 Warunki dotyczące wyrobów dopuszczonych do stosowania w  realizowanej inwestycji 
 

Przy realizacji inwestycji moŜna stosować wyroby, właściwie oznaczone, dla których 
zgodnie z odrębnymi przepisami : 
 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
wymagających certyfikacji 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z  
Polską Normą lub aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych 
certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych 

c) moŜna takŜe stosować wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie 
mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

d) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi 

e) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z  uznanymi regułami sztuki budowlanej 

f) dostawca wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z 
dokumentacją projektową oraz z przepisami i obowiązującymi normami – dotyczy 
wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania 

 
2.4 Dokumenty odniesienia – dokumentacja 

a)  Projekt budowlano – wykonawczy (Projekt architektoniczno – budowlany i Projekt 
konstrukcyjny) 

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
c) Projekt organizacji budowy 
d) Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
e) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
f) Zarejestrowany Dziennik budowy 
g) ZłoŜone oświadczenia Kierownika budowy i Inspektorów nadzoru 
h) Powiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu 

robót 
i) Protokół przekazania placu budowy 

 
2.5 Dokumenty odniesienia - normy 
 
PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. WyraŜanie dokładności wymiarowej. 

Zasady i terminologia. 
PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Moduł podstawowy. 
PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduły. 
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PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych 

i wewnętrznych zestawów drzwiowych. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 

określenia. 
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 

montaŜowych i ustalania tolerancji. 
PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do 

wyznaczania tolerancji. 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy róŜnymi 

rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w budownictwie. 
PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach 

budowlanych. 
PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne 

stropów dla określania wymiarów w pionie. 
PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji 

i wysokości pomieszczeń. 
PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi 

uprzywilejowanych wymiarów multimodularnych dla 
wymiarów poziomych. 

PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły. 
PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych 

dotyczących wymiarów. 
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i 

elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i 

elementów budowlanych. Usuwanie punktów pomiarowych. 
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne 

i zasady koordynacji modularnej. 
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów 

elementów budowlanych  z betonów. 
PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki 

budowlanej i meblowej oraz elementów budowlanych 
wykończenia. 

 
2.6. Dokumenty odniesienia – akty prawne 
 

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. nr 207 poz. 21016 z 2003r z 
późniejszymi zmianami  

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 
690 z 15.06.2002r z późniejszymi zmianami 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego 
Dz. U. nr 202 z dnia 16.09.2004r 
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d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003roku 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia, Dz. U. nr198 z 2004r  poz. 2042 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym, Dz. U. nr 198 z  2004r poz. 2041 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie 
wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i 
budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót 
ziemnych, Dz. U. nr 249 poz. 2500 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 maja 2003 roku  zmieniające 
rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
wykonywanych z uŜyciem materiałów wybuchowych, Dz. U. nr 98 z 2003r poz. 900 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004roku w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upowaŜnionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z 2004r, poz. 2375 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1387 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1386 

l) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004r, poz. 
881 
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STB  01.01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  I DEMONTA śOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  robót 
rozbiórkowych i demontaŜowych zgodnie z dokumentacją techniczną, w zakresie 
przebudowy budynku internatu Zespołu Szkół im A.Wodziczki w Mosinie , z 
przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych, z rozbudową budynku internatu o windę 
osobową i przebudową wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania części budynku na zespół 
rewalidacji. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie: 
a) rozebranie murów, posadzek, podłoŜy, elementów betonowych 
b) wykucie z muru parapetów, ościeŜnic innych niezbędnych elementów 
c) przekucia i wykucia w  murach  i stropach 
d) wywiezienie materiałów z rozbiórki i demontaŜu  na wysypisko, z kosztami wysypiska 
 
 
 
 
1.4 Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 
a)roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych naleŜy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b)  wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moŜe być 
zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe   wykonania 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. 
Przy wykonywaniu  robót  rozbiórkowych i demontaŜowych naleŜy przestrzegać ogólnych 
przepisów bhp, p-poŜ , wiedzy i sztuki budowlanej. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały rozbiórkowe  zostaną  zagospodarowane przez Wykonawcę w sposób wskazany w 
dokumentacji projektowej. 
 
2.2  Zakres  asortymentowy 
Zakres asortymentowy materiałów rozbiórkowych będzie  moŜliwy do jednoznacznego 
określenia w trakcie realizacji prac. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do  wykonywania robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umoŜliwiającego bezpieczne 
i sprawne wykonywanie robót rozbiórkowych i demontaŜowych. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność zastosowania specjalistycznych maszyn i 
urządzeń, o krótkich terminach realizacji robót, wykorzystując urządzenia hydrauliczne, 
pneumatyczne oraz elektryczne . 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Transport  materiałów demontaŜowych i rozbiórkowych 
Transport materiałów demontaŜowych i rozbiórkowych naleŜy wykonać zgodnie z  
wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane materiały demontaŜowe przed niekontrolowanym 
wysypywaniem i utratą.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Prace powinny być wykonywane bezpośrednio pod nadzorem autorów 
dokumentacji projektowej . 
Zakres prac powinien być kaŜdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich jakość  
odbierana przy udziale autorów dokumentacji projektowej. 
   
5.2 Wytyczne prowadzenia robót 
 
Prowadzenie robót rozbiórkowych naleŜy powierzyć  firmie posiadającej doświadczenie w 
wykonywaniu tego typu robót i mającej  odpowiednie zaplecze sprzętowe do prowadzenia 
tego typu robót. 
Roboty naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe oraz duŜe doświadczenie przy tego typu robotach 
• Materiały z rozbiórki wywozić na bieŜąco, nie dopuszczając do ich gromadzenia na 
składowisku przyobiektowym. Inne materiały poddawać selekcji na bieŜąco i moŜliwie 
szybko usunąć  lub zagospodarować 
• Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić kaŜdorazowo bezpieczeństwo ładunku 
przed przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów.  Materiały 
uzyskane z rozbiórki naleŜy utylizować (wywóz na  wysypisko, przekazanie do firm 
likwidujących materiały szkodliwe dla  środowiska) 
• Przy wykonywaniu robot naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów w  zakresie 
BHP i p.poŜ. Do wykonywania  robót moŜna stosować jedynie narzędzia będące w dobrym 
stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze 
względu na specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą 
zostać dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP 
 
5.3 Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
 
• Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na stosowanie przez pracowników zabezpieczeń 
chroniących ich przed upadkiem z wysokości m. in. szelek bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa  przymocowaną do stałych elementów konstrukcji aktualnie nie rozbieranych 
• Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych 
kondygnacji przez zrzut bezpośredni – naleŜy stosować specjalne zsypy  
• Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren naleŜy oczyścić, zniwelować, 
oraz wykonać ewentualne naprawy chodników, dróg  wewnętrznych itp.  
• Przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie moŜe odbywać się jedynie po 
dodatkowych podkładach drewnianych 
• Kontrolowanie nośności stropu powinien na bieŜąco sprawdzać kierownik budowy 
• Z  uwagi na moŜliwość przeciąŜenia stropu materiał rozbiórkowy powinien być 
usunięty bezpośrednio po rozbiórce, bez gromadzenia go na stropie 
• Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracowników do wykonywania prac na niŜszych 
kondygnacjach, podczas trwających robót na kondygnacjach wyŜszych 
• Teren prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy ogrodzić i oznakować.  
• Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione. 
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• Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy przestrzegać przepisów BHP 
zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporządzenia  Nr. 93 MBiPMB z 1972 r 
• Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony 
osobistej, a przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa 
 
• Przerwy w pracy naleŜy urządzać o tej samej porze dla wszystkich                    
pracowników prowadzących rozbiórkę. Zabrania się stanowczo pracy robotników pod 
nieobecność na placu budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik 
budowy, majster)  
• Ustawić tablice ostrzegawczo  - informacyjne o tematyce BHP 
„TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY” 
„UWAGA – PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE” 
„STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROśNOŚĆ” 
„UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE” 
„UWAGA – PRACE NA WYSOKOŚCI” 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.07 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych i demontaŜowych wykonawca jest 
zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania  postanowień i zaleceń Inspektora nadzoru i 
autorów dokumentacji projektowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej . 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
  
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu w szczególności podlega : 
a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych 
c) prawidłowość wykonania 
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8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 
a)   odbiorowi częściowemu technicznemu 
b)   odbiorowi końcowemu 
 
8.4 Odbiór  częściowy techniczny 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.5 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki  budowy   i Księgi obmiarów 
d) ustalenia technologiczne 
e) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
Ogólne przepisy bhp i p-poŜ 
Projekt organizacji robót rozbiórkowych  opracowany przez Wykonawcę 
 
 
 
STB  01.02  ROBOTY ZIEMNE  

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych  zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie przebudowy 
budynku internatu Zespołu Szkół im A.Wodziczki w Mosinie , z przystosowaniem dla 
uczniów niepełnosprawnych, z rozbudową budynku internatu o windę osobową i przebudową 
wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania części budynku na zespół rewalidacji. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 

a) mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie III/IV kat z przemieszczaniem 
b) wykonanie ręczne i mechaniczne wykopów przy  odkrywaniu  istniejących 

fundamentów 
c) wykonanie wykopów na odkład 
d) zasypanie wykopów z ubiciem warstwami ( mechaniczne i ręczne) –ziemia z wykopów i 

piasek 
e) odprowadzenie wód z wykopów 
f) wywiezienie ziemi z wykopów z opłatą za składowisko 

 
1.4 Określenia podstawowe 

a) roboty ziemne – wykopy dla obiektu budowlanego określa dokumentacja : 
- rzuty i przekroje obiektu 
- plan sytuacyjno – wysokościowy 
- sposób zabezpieczenia wykopów 
- szczegółowe warunki wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, 

nasypu itp.) 
b) głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 

zdjęcia warstwy 
c)   wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1,00m 
g) wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1,00m do 3,00m 
h) wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3,00m 
i) ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w 

obrębie obiektu 
j) odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych 
prac związanych z obiektem 

k) wskaźnik zagęszczenia  gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru :  Is = Pd/Pds 

gdzie : 
Pd –     gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
Pds– maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słuŜąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą PN-77/8931-12 

i) wskaźnik róŜnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru : U = d60/d10 

gdzie : 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm) 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 
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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. 
 

a) przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy w 
części dotyczącej realizacji przedmiotowego obiektu oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

b) dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową : 

- Zamawiającego 
- Sporządzoną przez Wykonawcę 

c) zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i 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 rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach „ umowy. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać określonego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zastąpione zostaną innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

d) zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie urządzenia tymczasowe, zabezpieczające, takie jak : zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały i.t.p, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 

e) ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie : 
-  utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej 
- 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 i uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na : 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
moŜliwością powstania poŜaru. 

f) ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Będzie utrzymywać 
sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

g) materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do 
uŜytku. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie realizacji robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeŜeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy.  

h) ochrona własności publicznej i prawnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących  
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 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 przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy . O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru, dostarczając wszelkiej pomocy 
niezbędnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

i) ograniczenie osi obciąŜeń pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i gruntu, wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu ładunków. 

j) 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 wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

k) ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
uŜywane do robót  od daty rozpoczęcia do zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru o zakończeniu robót). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 
końcowego. 
JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niŜ w 24 godziny  po otrzymaniu 
tego polecenia. 

l) stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie inne przepisy wydane przez organa 
administracji państwowej i lokalnej oraz pozostałe 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 – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
 
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszelkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 
Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy, poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
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składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie  terenu budowy w uzgodnieniu z 
Inspektorem nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót winien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom ujętym w 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 i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do : 

a) odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne) 
b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów ( spycharki, zgarniarki, 

równiarki) 
c) transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, 

itp.) 
d) sprzętu zagęszczającego ( walce, ubijaki, płyty wibracyjne) 
e) Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania maszyn i urządzeń o krótkich 

terminach realizacji robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy  będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2 Transport gruntów i materiałów 
 
Wybór środków transportowych oraz metody transportu powinny być dostosowane do 
kategorii gruntu ( materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do  wydajności sprzętu stosowanego w robotach ziemnych. 
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile  zwiększenie 
odległości nie zostało wcześniej zaakceptowane pisemnie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem 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 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i ST, a takŜe normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później, niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2 Badania geotechniczne  
 
W    momencie rozpoczynania budowy w zakresie  robót ziemnych związanych z 
przygotowaniem wykopu pod fundamentowanie naleŜy w szczególności : 

a)  sprawdzić rzeczywiste warunki gruntowo – wodne i odnieść je do opracowanej 
dokumentacji projektowej 

b) sprawdzić nośność gruntu i parametry geotechniczne  oraz odnieść je do opracowanej 
dokumentacji projektowej 

c) sprawdzić przydatność gruntu dla celów realizowanej inwestycji 
d) do dokumentacji powykonawczej naleŜy załączyć wyniki badań kontrolnych wraz z 

szkicami i podjętymi decyzjami 
 
5.3 Roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych 
 

a) przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy przejąć podstawowe punkty stałe i 
charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych 

b) przejęcie punktów stałych od Inwestora  powinno być dokonane protokolarnie z 
naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym i z określeniem współrzędnych ; naleŜy 
dokonać wpisu do Dziennika budowy 
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      c) stałe punkty pomiarowe winny być zabezpieczone przed zniszczeniem na cały okres   
realizacji inwestycji 

e) wszelkie prace związane z  realizacją inwestycji powinny być wykonane w 
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych 

f) dokładność pomiarów geodezyjnych ( w odniesieniu do osnowy podstawowej i 
roboczej) powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do Dziennika 
budowy 

 
5.4 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
naleŜy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu  wykopów pod obiekty  zasadnicze linie obiektów i krawędzi wykopów 
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, trwale umocowanych poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 
sprawdzane przez Inspektora nadzoru i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/-
10cm.  
RóŜnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą przekroczyć 
+1cm i –3cm. 
Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/-10cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10º jego wartości 
wyraŜonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10cm 
przy pomiarze łatą 3 – metrową.    
 
5.5 Aspekty czynności wykonawczych 
 

a) wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych na otaczającym terenie 

b) roboty ziemne naleŜy wykonywać w takiej kolejności, aby w kaŜdej fazie robót było 
zapewnione łatwe odprowadzenie wód opadowych i deszczowych 

c) w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na głębokości posadowienia 
fundamentu na grunt o nośności mniejszej od przewidywanej w projekcie, roboty 
ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z Inwestorem i projektantem 
sposobów zabezpieczeń 

d) do odspajania i ładowania gruntu na środki transportowe moŜe być stosowany sprzęt 
budowlany posiadający stosowne dokumenty techniczne  

e) wykonywanie wykopów powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu dna wykopu 

f) ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jago 
przeznaczenia  

g) fakt dokonania odbioru robót ziemnych winien być wpisany do Dziennika budowy 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT – OGÓLNE ZASADY 
 
6.1 Program zapewnienia jakości 
 



 14

Do obowiązków  Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST i  poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 
a) część ogólną opisującą : 

- organizację wykonania robót i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
-     bhp 
-     wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych  elementów robót 
-  system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania  jakością 

wykonywanych robót 
-   wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru 

 
b) część szczegółową dla kaŜdego asortymentu robót : 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do realizacji robót 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w  

czasie transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń), prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom 

 
6.2 Zasady kontroli jakości 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, laboratorium, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i  badań materiałów i robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać  od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 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. 
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Wykonawca  dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu pomiarowego, pracy 
personelu. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną moŜliwość  udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora 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.. Koszt tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora  nadzoru. Próbki dostarczone  przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować moŜna wytyczne 
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiarów 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 niŜ 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 
 
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. 
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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.  
 
7. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIE MNYCH 
 
7.1 Sprawdzenie odwodnienia 
 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli  spadku podłuŜnego rowków 
odwadniających, umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła odsłonięte przy 
wykonywaniu wykopów naleŜy ująć w rowy i/lub dreny. Wody gruntowe i opadowe naleŜy 
odprowadzać poza teren pasa robót ziemnych. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na : 

a) właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych 
b) właściwe ujęcie i odprowadzenie  wysięków wodnych 

 
7.2 Sprawdzenie jakości wykonania  robót 
 
Czynności sprawdzające wchodzące w zakres jakości wykonania robót określono w p. 7.1 
 
7.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
 

a) częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica : 
 
L.p. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1.  Pomiar szerokości wykopu  

ziemnego 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i 
poziomnicą lub niwelatorem w odstępach co 
20m 

2.  Pomiar szerokości dna Jak wyŜej 
3.  Pomiar rzędnych powierzchni 

wykopu ziemnego 
Jak wyŜej 

4. Pomiar pochylenia skarp Jak wyŜej 
5. Pomiar równości dna wykopu Jak wyŜej 
6. Pomiar równości skarp Jak wyŜej 
7. Pomiar spadu podłuŜnego 

powierzchni wykopu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
20m oraz w punktach wątpliwych 

 
 

b) szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niŜ  +/-10cm. 
c) rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne  wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ  
-3cm lub +1cm. 
d) pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie moŜe się róŜnić od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% 
wartości pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 
e) równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3- metrową nie mogą przekraczać 
3cm. 
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f) równość skarp 
g) nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać  +/- 10cm 

 
7.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na własny 
koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenie cech od określonych powyŜej powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcą na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie  określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem . 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym  
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według ustaleń z Inspektorem nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
z częstotliwością wymaganą do celu płatności  na rzecz Wykonawcy wg umowy. 
 
8.2 Zasady określania ilości robót 
 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości 
wykopu w stanie rodzimym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilości robót ziemnych w wykopie 
nie jest moŜliwe, naleŜy jako ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub 
nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, z tym , Ŝe dolne  wartości 
stosować w nasypach przed zagęszczeniem, a górne przy obliczeniu objętości na jednostkach 
transportowych. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach, w całym 
okresie trwania robót. 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
8.3 Czas przeprowadzania pomiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, 
a takŜe występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
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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 szkicami 
umieszczonymi w ksiąŜce obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostania uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
 
9. ODBIÓR  ROBÓT 
 
9.1 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c)   odbiorowi końcowemu robót 

 
9.2 Odbiór robót zanikających i podlegających 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 umoŜliwiającym 
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 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak , niŜ 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 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
9.3 Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
9.4 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest przygotować 
dokumenty, zawierające w szczególności : 
 

a) Rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
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c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
f) recepty i ustalenia technologiczne 
g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą  
h) protokoły odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych 
i) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót ziemnych, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
10. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
11. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  
                                    badania przy odbiorze 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady 1989 
 
 
 
STB  01.03  PODKŁADY BETONOWE I PIASKOWE  

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  podkładów  zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie przebudowy budynku 
internatu Zespołu Szkół im A.Wodziczki w Mosinie , z przystosowaniem dla uczniów 
niepełnosprawnych, z rozbudową budynku internatu o windę osobową i przebudową wraz ze 
zmianą sposobu uŜytkowania części budynku na zespół rewalidacji. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
W zakres robót  wchodzi  : 

a) zagęszczenie gruntu rodzimego 
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b) wykonanie podsypek z  kruszywa  grubości zgodnej z dokumentacją techniczną 
c) wykonanie podbudowy betonowej z B-10  
d) wykonanie podkładu na stropie z betonu B-10 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu podłoŜy  - naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  podłoŜy zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – dokument zapewniający jakość „ jak, kiedy, gdzie, kto” wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze, procedura moŜe być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane   
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  wykonanych podłoŜy . 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu podłoŜy naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-32250 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją  projektową , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
 
2.2 Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 
 
2.3 Beton 
Beton powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-06250. 
Do konstrukcji naleŜy uŜyć betonu produkowanego w  wyspecjalizowanej wytwórni, klasy 
przyjętej w projekcie. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Sprzęt ma spełniać wymogi bhp, osoby obsługujące go powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
Roboty naleŜy prowadzić przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego do 
realizacji robót zgodnie z załoŜoną technologią. 
Dobór środków transportu wewnętrznego powinien zapewnić dostarczenie do miejsca 
betonowania betonu o załoŜonej konsystencji . 
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Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania maszyn i urządzeń o krótkich 
terminach realizacji robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Transport betonu 
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian 
konsystencji i składu. Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami 
samochodowymi ( tzw gruszkami), a czas transportu nie moŜe być dłuŜszy niŜ : 
60 minut przy temperaturze otoczenia do + 15º C 
40 minut przy temperaturze otoczenia do + 20º C 
25 minut przy temperaturze otoczenia do + 30º C 
chyba ,Ŝe  zastosowanie dodatków będzie stanowić inaczej. 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.06 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót  betonowych   naleŜy : 

a) przed  rozpoczęciem prac powinien być sprawdzony stopień zagęszczenia gruntu 
rodzimego i przeprowadzone ewentualne dogęszczenie 

b) przy wykonywaniu podłoŜy naleŜy  przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-
32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 

 
5.3 Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe powinno być sprawdzone i przygotowane. 
 
5.4 Wykonanie podłoŜa 
W  zakres wykonania podłoŜa wchodzi :  

a) wykonanie podsypki 
b) wykonanie podłoŜy z betonu  
c) pielęgnacja betonu 
 

NaleŜy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem 
konstrukcji. 
W przypadku, gdy stopień zagęszczenia gruntu jest niŜszy niŜ Id=0,5, naleŜy dokonać 
dogęszczenia do Id=0,5 na głębokość co najmniej 50cm w uzgodnieniu z Inspektorem 
nadzoru i nadzorem autorskim. 
Grubość zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niŜ : 

a) 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym 
b) 20 cm przy zagęszczaniu walcami 
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c) 40 cm przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami 
mechanicznymi 

Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa powinny być wyznaczane 
laboratoryjnie. Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane moŜliwie szybko  
bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania podłoŜa, aby nie wystąpiło nadmierne 
przesuszenie lub zawilgocenie. 
Rozpoczęcie wykonania podłoŜa z betonu moŜe nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia 
gruntu i po  odbiorze podsypki. Przy sprawdzaniu stanu gruntów w podłoŜu naleŜy stosować 
makroskopowe metody badań gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 
W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien 
obejmować wszystkie wymagane normami właściwości betonu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

a) częstotliwość oraz zakres badań 
W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien 
obejmować wszystkie wymagane normami właściwości betonu. 
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieŜąco. Kontroli 
powinny podlegać parametry, od których zaleŜy jakość betonu. 
JeŜeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton 
powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to naleŜy ją sprawdzać po 28 dniach 
b) warunki badań materiałów powinny być wpisywane do Dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w   jednostkach wskazanych w „Przedmiarze robót” 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe podłoŜy określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i 
uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
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8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 

 
8.4  Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-32250  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) przygotowanie podłoŜa 

      d)   prawidłowość wykonania podłoŜa         
 
8.5  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c) odbiorowi końcowemu robót 

 
8.6  Odbiór robót zanikających i podlegających 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 umoŜliwiającym 
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 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak , niŜ w ciągu 3 dni roboczych  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 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.7  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.8 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b)  uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) recepty i ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i częściowych technicznych 
g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą  
h) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
10 .  PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
11. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-65/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe 
PN-88/B-30000  Cement portlandzki 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-06250  Beton zwykły 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
                                               Wymagania i badania  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady 1989
  
 
 
STB  01.04 ZBROJENIE KONSTRUKCJI śELBETOWYCH  

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zbrojarskich ( konstrukcji z betonu) zgodnie z dokumentacją projektową, w 
zakresie przebudowy budynku internatu Zespołu Szkół im A.Wodziczki w Mosinie , z 
przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych, z rozbudową budynku internatu o windę 
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osobową i przebudową wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania części budynku na zespół 
rewalidacji. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi zbrojenie konstrukcji z betonu – stal zgodnie z dokumentacją 
projektową – pręty gładkie i Ŝebrowane( wygięcie, przycięcie, łączenie oraz montaŜ) : 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac zbrojarskich  - naleŜy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami 
projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe robót zbrojarskich 

 
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. 
Przy wykonywaniu robót  naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-03264:2002 
Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne; PN-89H-06250 Roboty 
betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Podstawowe elementy  wykonania robót : 

a) przed  przystąpieniem do posadowienia obiektu naleŜy, niezaleŜnie od danych 
zawartych w projekcie, dokonać komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego 
układu warstw  gruntowych oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i 
określić głębokość występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia 
obiektu 

b) wykonanie elementów Ŝelbetowych powinno być tak realizowane,  aby zapewniało 
wymagany stopień bezpieczeństwa obiektu i nie powodowało szkodliwych jego 
odkształceń, jakie mogą powstać wskutek zmian zachodzących w gruncie i wykonanej 
uprzednio konstrukcji obiektu w trakcie wykonywania robót lub przekroczenia 
nośności  

c) przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu naleŜy uwzględnić wszystkie 
czynniki mające wpływ na ustalenie rzeczywistego poziomu posadowienia obiektu 

       d) przed przystąpieniem do wykonywania elementów Ŝelbetowych naleŜy uwzględnić  
wszystkie czynniki mające wpływ na ustalenie ich  rzeczywistego poziomu 
posadowienia 

Dokumentacja  projektowa w zakresie projektu zbrojenia powinna zawierać :  
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a) rozmieszczenie zbrojeniowych prętów stalowych w elementach konstrukcji 
Ŝelbetowej 

b) wykazy prętów zbrojeniowych 
c) sposoby łączenia pojedynczych prętów w siatkę lub szkielety zbrojeniowe 
d) inne szczegółowe dane niezbędne do prawidłowego wykonania zbrojenia w 

określonych warunkach wykonania 
e) klasę stali i znak gatunku stali prętów zbrojeniowych i innych elementów stalowych 
f) zwymiarowany kształt wszystkich prętów zbrojenia i uchwytów montaŜowych 

 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach 
powinny mieć zaświadczenie jakości ( certyfikat). Kręgi i wiązki prętów powinny być 
zaopatrzone w przewieszki zawierające : znak wytwórcy, średnicę minimalną, znak stali, 
numer wytopu, znak obróbki cieplnej. 
Pręty zbrojarskie ze stali ujętej w dokumentacji projektowej powinny odpowiadać normie 
PN-93/H-84023 Stal określonego zastosowania. Stal zbrojeniowa. Gatunki.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót winien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom ujętym w 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 i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2  Sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich 
Prace zbrojarskie naleŜy wykonywać specjalistycznymi urządzeniami -  giętarkami, 
prostowarkami, noŜycami i innymi stanowiącymi wyposaŜenia zbrojarni. 
Sprzęt ma spełniać wymogi bhp, osoby obsługujące go powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania maszyn i urządzeń o krótkich 
terminach realizacji robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
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Zastosowane materiały mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem moŜliwości ułoŜenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa 
transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy  będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót zbrojarskich naleŜy : 

a) dokonać odbioru deskowania 
Przy wykonywaniu robót zbrojarskich naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-
3264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
; PN-89/H-06250 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
5.3 Przygotowanie prętów zbrojeniowych 

a) oczyszczenie prętów zbrojeniowych 
Pręty stalowe, przed uŜyciem do wkładek zbrojeniowych zgodnie z projektem naleŜy  
oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
Pręty stalowe uŜyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
b) prostowanie i cięcie prętów zbrojeniowych 
W przypadku prostowania stali metodą  wyciąganą – stanowiska pracy, miejsca  
zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego naleŜy zabezpieczyć 
ogrodzeniem chroniącym pracowników. 
Na terenie ogrodzonym zabronione jest : 

a) przebywanie pracowników wzdłuŜ ciągnionego pręta zbrojeniowego w czasie 
prostowania stali, 

b)   przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu 
c) organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk 

      Wprowadzanie końca pręta ze zwoju do prościarki dozwolone jest tylko po jej 
zatrzymaniu. 
Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń  kołowrotkami a 
prościarkami powinny być ogrodzone. 
Przy cięciu prętów zbrojeniowych naleŜy przestrzegać następujących zasad : 

a) w przypadku cięcia prętów noŜycami ręcznymi naleŜy cięty pręt oprzeć 
obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim 

b)  cięcie prętów o średnicy większej niŜ 20 mm noŜycami jest zabronione 
d) przy mechanicznym przecinaniu prętów – chwytanie ręką prętów w odległości 

mniejszej niŜ 50 cm od noŜyc tnących jest zabronione. 
e) gięcie prętów zbrojeniowych 
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Przy gięciu prętów zbrojeniowych naleŜy przestrzegać następujących zasad : 
a) gięcie prętów do średnicy 20 mm moŜe być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
b) pręty o średnicy większej niŜ 20 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą 

urządzeń mechanicznych, gięcie prętów powyŜej 30 mm w stanie ogrzanym naleŜy 
ograniczyć tylko do stali walcowanych na gorąco i przy zachowaniu szczegółowych 
wytycznych dla tego rodzaju gięcia, stanowiących załącznik do dokumentacji 
technicznej robót zbrojarskich 

c) zakładanie prętów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu prętów 
zbrojeniowych na mechanicznej giętarce dopuszczalne jest tylko przy 
unieruchomionej tarczy giętarki 

 
5.4 MontaŜ zbrojenia 

a) ogólne zasady montaŜu : 
- ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane 

według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy 
której wcześniej ułoŜone elementy będą umoŜliwiały dalszy montaŜ zbrojenia 

-  nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów roboczych, 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montaŜowych 

-   zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań 
- zbrojenie powinno być trwale  usytuowane w deskowaniu w sposób 

zabezpieczający przed uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas podawania 
materiału i zagęszczania mieszanki betonowej 

-  pręty, siatki i szkielety naleŜy układać w deskowaniu tak,  aby grubość otuliny 
betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie 

b) montaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów 
- montaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 

bezpośrednio w zbrojeniu 
- zbrojenie prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 

prętów oznaczonego w projekcie 
- łączenie poszczególnych prętów zbrojenia między sobą powinno odpowiadać 

wymaganiom podanym powyŜej 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Zbrojenie wszystkich elementów Ŝelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. 
Kontrola zbrojenia obejmuje : 

a) badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 
b) badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem 
c) badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem 
d) sprawdzanie  zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w 

specjalistycznych zakładach 
e) badanie połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy 

 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu i ustawieniu zbrojenia nie powinny być większe niŜ 
podano w tabeli  :  
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Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych  

a. w długości elementu 
b. szerokości (wysokości) elementów 
c. przy wymiarze do 1m 
d. przy wymiarze powyŜej 1m 

 
b.w. 
+/- 10mm 
+/- 5mm 
+/- 10mm 

W rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion : 
e. przy średnicy do  20mm 
f. przy średnicy powyŜej 20mm 

 
+/- 0,5d 
+/- 10mm 

W połoŜeniu odgięć prętów +/- 0,2d 
W grubości warstwy otulającej +/- 10mm 
W połoŜeniu połączeń +/- 25mm 
 
Warunki badań stali i innych materiałów powinny być wpisane do Dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
normach państwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej 
wydanej przez jednostkę upowaŜnioną do wydawania aprobat technicznych. 
W zaleŜności od średnicy prętów i kasy stali pręty  zbrojeniowe powinny być dostarczane w 
postaci kręgów lub wiązek prętów prostych. Średnica kręgów powinna wynosić 550 – 
1000mm, a ich  masa do 1000kg. Masa wiązek nie powinna przekraczać 5000kg. 
Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczane o długościach 10 – 12 m, jeŜeli w 
zamówieniu nie określono długości wymaganej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w tonach zamontowanego zbrojenia 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót zbrojarskich określa  się na podstawie dokumentacji projektowej 
i uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu ( deskowanie) 
Odbiór deskowania naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
zbrojarskich. 
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8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 

 
8.4  Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, 
Ŝelbetowe i spręŜone, odbiory statyczne i projektowanie; PN-89/H-06250 Roboty betonowe i 
Ŝelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-88/B-06250  Roboty betonowe i 
Ŝelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) odbiór deskowań i rusztowań 
d) badanie prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia 

Z dokonanego odbioru zbrojenia naleŜy sporządzić protokół, w którym powinny być podane 
numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o 
usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 
Do protokołu odbioru zbrojenia naleŜy dołączyć : 

a) zaświadczenia o jakości producentów siatek 
b) protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu 

budowy 
c) odpisy oraz wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie 

roboczym 
 
NiezaleŜnie od protokołu od protokołu odbioru zbrojenia dokonanie odbioru zbrojenia wraz z 
wnioskiem dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika 
budowy. 
 
8.5 Odbiór zbrojenia pełniącego funkcję połączeń wyrównawczych i uziomów 
 
Zbrojenie w elementach Ŝelbetowych ( ścianach, słupach, stropach)  pełniące funkcję  
połączeń wyrównawczych i uziomów podlega osobnemu, niezaleŜnemu odbiorowi 
technicznemu,  przeprowadzonemu przez  branŜowych Inspektorów nadzoru. Odbiór 
techniczny  uwzględnia :  

a) zgodność z dokumentacją budowlaną i  branŜową 
b) lokalizację prętów i płaskowników 
c) elementy spawów i połączeń prętów i płaskowników 
 

8.6  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c)   odbiorowi końcowemu robót 

 
8.7  Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
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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 umoŜliwiającym 
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 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak , niŜ w ciągu 3 dni roboczych  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 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.8 Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.9 Dokumenty do odbioru  końcowego robót  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót zbrojarskich, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
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NORMY 
PN-72/B-06270  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania i badania przy 
                                               Odbiorze 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia  
                                               Statyczne i projektowanie. 
PN-89/H-84023  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-81/H-84023  Stal określonego zastosowania. Gatunki 
PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-ISO-6935-1  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO-6935-1/Ak  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
                                                stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2  Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowe 
PN-ISO 6935-2/Ak  Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowe. Dodatkowe wymagania 
                                               stosowane w kraju 
Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady 1989 
 
 
 
STB  01.05  BETONY    

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Ŝelbetowych i elementów betonowych zgodnie z dokumentacją projektową, w 
zakresie przebudowy budynku internatu Zespołu Szkół im A.Wodziczki w Mosinie , z 
przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych, z rozbudową budynku internatu o windę 
osobową i przebudową wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania części budynku na zespół 
rewalidacji. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
W zakres robót wchodzi  wykonanie konstrukcji Ŝelbetowych z betonu o klasie 
wodoszczelności  zgodnie z dokumentacją techniczną  oraz systemowym deskowaniu, np. 
PERI lub tradycyjnym: 

a) poduszki betonowe pod nadproŜa o grubości zgodnej z dokumentacją projektową 
b) tradycyjne deskowanie elementów betonowych  ze stemplowaniem 
c) elementy betonowe zgodnie z dokumentacją projektową 
d) warstwy wyrównawcze z zaprawy  cementowej na ostro 
e) posadzka betonowa ze siatką zbrojeniową 
f) płyta betonowa fundamentowa szybu dźwigowego  
g) fundamenty ,stopnie zewnętrzne i płyty podjazdu dla niepełnosprawnych 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 
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a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót z Ŝelbetonu  - naleŜy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem robót Ŝelbetowych zgodnie z ustaleniami 
projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe 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. 
Przy wykonywaniu robót Ŝelbetowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
72/B-06270 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
 
2.2 Drewno na  deskowania i rusztowania 
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom wg normy PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi i PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/B-96000. 
Sklejka na deskowania powinna odpowiadać normie PN-83/D-97001:19 Sklejka. Sklejka do 
deskowań. Wymagania i badania. 
 
2.3 Elementy stalowe rusztowań składanych 
Elementy stalowe do budowy rusztowań składanych są elementami zinwentaryzowanymi. 
Wymiary zasadniczych elementów rusztowań  powinny odpowiadać wymaganiom dla : 

a) rur bez szwu wg PN-80/H-74219 
b) kształtowników wg PN-84/H-93000 
c) blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120 

 
2.4 Beton konstrukcyjny  
Do konstrukcji naleŜy uŜyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy 
przyjętej w projekcie. Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250 
Beton zwykły. Konsystencja betonu plastyczna K-3. Ewentualne dodatki do betonu 
ułatwiające betonowanie mogą być stosowane w ilościach i warunkach podanych w 
aprobatach technicznych. 
Nie dopuszcza się do stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na 
budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych środków kontroli. 
 
2.5 Domieszki do betonu 
Domieszki do betonów zapewniające wymagany stopień wodoszczelności powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 206-1.2003/Ap1:2004Beton. Wymagania, właściwości, produkcja, 
zgodność. 
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Właściwość i skuteczność domieszki naleŜy sprawdzić, przygotowując zaroby kontrolne z 
cementami, kruszywami i innymi materiałami stosowanymi w pracach budowlanych. 
JeŜeli zachodzi konieczność równoczesnego uŜycia dwóch lub większej ilości domieszek w 
tej samej mieszance betonowej, naleŜy wówczas dostarczyć danych do oceny ich wzajemnego 
oddziaływania i zapewnienia ich zgodności. 
Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujących lub przyspieszających czas 
tęŜenia betonu. 
Domieszki mogą być uŜywane tylko za uprzednią pisemną zgodą Inspektora nadzoru oraz z 
naleŜytą ostroŜnością, zgodnie z instrukcją producenta. Zarówno dodawana ilość domieszki 
jak i metoda jej stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, któremu naleŜy 
dostarczyć informacje :  

a) typowa ilość domieszki oraz szkodliwy wpływ, jeŜeli dotyczy zwiększenia lub 
zmniejszenia tej ilości 

b) chemiczna nazwa ( nazwy) głównego składnika czynnego w domieszce 
c) czy domieszka prowadzi do pobrania powietrza w przypadku stosowania ilości 

zalecanej przez producenta 
d) jakakolwiek zatwierdzana domieszka powinna spełniać parametry wskazane w  

Projekcie technologicznym betonowania. 
 
2.6 Dylatacje 
Dylatacje naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Podział obiektu dylatacjami 
został wyszczególniony na rysunkach. Wypełnienie dylatacji  wełną mineralną twardą z 
krawędziami zabezpieczonymi listwami systemowymi. Całość robót realizowana  w oparciu o  
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru Projekt technologiczny betonowania. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót Ŝelbetowych 
Sprzęt ma spełniać wymogi bhp, osoby obsługujące go powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 

a) rusztowania i deskowania 
      roboty naleŜy wykonywać przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu, 

przeznaczonego do realizacji robót zgodnie z załoŜoną technologią. Zaleca się 
stosowanie nowoczesnych systemów rusztowań i deskowań, oferowanych przez 
specjalistyczne przedsiębiorstwa 

b) betonowanie konstrukcji 
      roboty naleŜy prowadzić przy uŜyciu sprzętu do transportu mieszanki betonowej i jej 

zagęszczania. Dobór środków transportu wewnętrznego powinien zapewnić 
dostarczenie do miejsca betonowania betonu o załoŜonej konsystencji oraz przyjętego 
sposobu zagęszczania. 

Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania maszyn i urządzeń o krótkich 
terminach realizacji robót. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
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4.2 Rusztowania i deskowania 
Zastosowane  materiały mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem moŜliwości ułoŜenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa 
transportu. 

a) transport poziomy elementów 
      sposób załadowania i umocowania elementów przeznaczonych do montaŜu i 

otrzymanych z demontaŜu rusztowań i deskowań na środki transportu powinien 
zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku  podczas 
transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny być odpowiednio 
zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

b) transport pionowy elementów składanych 
      uchwyty do zamocowania stęŜeń nie powinny być zniekształcone lub wygięte. 

Podnoszone elementy powinny być zabezpieczone przed odkształceniem np. przez 
zastosowanie podkładek drewnianych pod pęta lub haki podnoszące element. 

c) składowanie elementów rusztowań stalowych 
      elementy naleŜy układać na podkładkach stalowych lub innych systemowych, dla 

zabezpieczenia zetknięcia się z ziemią, zalania wodą i gromadzenia wody w 
zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu w stosy pionowe naleŜy stosować 
odpowiednio rozłoŜone podkładki między elementami, dla zabezpieczenie elementów 
przed odkształceniami wskutek przegięcia lub docisku, oraz zachować odstępy 
umoŜliwiające bezpieczne podnoszenie elementów. 

 
Przy stosowaniu rusztowań i deskowań systemowych naleŜy przestrzegać wymogów, 
jakie narzuca dostawca systemu. 
 

4.3 Transport betonu 
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian 
konsystencji i składu. Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami 
samochodowymi ( tzw, gruszkami), a czas transportu nie moŜe być dłuŜszy niŜ : 
60 minut przy temperaturze otoczenia do + 15º C 
40 minut przy temperaturze otoczenia do + 20º C 
25 minut przy temperaturze otoczenia do + 30º C 
chyba ,Ŝe  zastosowanie dodatków będzie stanowić inaczej. 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót  Ŝelbetowych  naleŜy : 
      a)  sprawdzić, czy opór jednostkowy podłoŜa gruntowego na poziomie posadowienia jest 

co najmniej równy wartości wskazanej w projekcie 
b) dokonać odbioru deskowania i zbrojenia 
c) Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, który będzie 
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określał w szczególności : certyfikację i wydajność eksploatacyjną wytwórcy betonu, 
kolejność betonowania i czas wykonywania robót , podział konstrukcji na fragmenty 
betonowane jednorazowo, dylatacje technologiczne,  sposób pielęgnacji betonu, 
dostosowanie technologii do pory roku oraz planował termin rozebrania deskowania i 
rusztowania. Projekt musi być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

Przy wykonywaniu robót Ŝelbetowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
88/B-06250 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania  i badania przy odbiorze. 
 
5.3 Wykonanie rusztowania i deskowania 
Przy wykonywaniu rusztowania i deskowania naleŜy przestrzegać warunków technicznych i 
montaŜowych podanych przez dostawcę systemowych rozwiązań. 
Deskowanie i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić 
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach 
stosowania nietypowych  deskowań i związanych z nimi rusztowań, projekt ich powinien być 
kaŜdorazowo oparty na obliczeniach statycznych sporządzonych na podstawie odpowiednich 
norm. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem 
świeŜej mieszanki betonowej i uderzenia przy jej wlewaniu z pojemników lub pompy, z 
uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciąŜenia pomostami 
roboczymi. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji projektowej i przed 
wypełnieniem masą betonową sprawdzone, aby wykluczały moŜliwość jakichkolwiek 
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona 
przez kontrolę techniczną. 
 
5.4 UłoŜenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 
Przygotowanie do ułoŜenia mieszanki betonowej obejmuje następujące czynności : 

a) przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności : 

-  wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów, itp. 
-  wykonanie zbrojenia 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy 

roboczej 
- wykonanie wszystkich robót zanikających np. warstw  izolacyjnych, szczelin 

dylatacyjnych 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów 

kotwiących zbrojenie i deskowanie 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnych części słupków i 
ścian. 
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemoŜliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 
Powierzchnie uprzednio ułoŜonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny być przed 
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 
Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
W czasie układania mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących ogólnych zasad : 

a) wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3,0m 
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b) przy zastosowaniu mieszanki plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry nie 
moŜe odbywać się z wysokości przekraczającej 3,0m 

c) w przypadku układania mieszanki z większej wysokości naleŜy stosować rury 
teleskopowe, rynny itp. 

d) w czasie betonowania naleŜy stale obserwować zachowanie się  deskowań i 
rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji 

e) szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeŜo 
ułoŜonej mieszanki 

f) w okresie upalnej, słonecznej pogody mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody 

g) w czasie deszczu układana i ułoŜona mieszanka betonowa powinna być chroniona 
przed wodą opadową, w przypadku gdy na mieszankę betonowa spadła nadmierna 
ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, naleŜy ją usunąć 

h) w miejscach , w których skomplikowany kształt  deskowania formy lub gęsto ułoŜone 
zbrojenia utrudniają  mechaniczne zagęszczenie mieszanki, naleŜy dodatkowo 
stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane : 

a) data rozpoczęcia i zakończenia  betonowania całości i waŜniejszych fragmentów lub 
części budowli 

b) wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej 

c) daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 
oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań 

d) temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu – twardnienie betonu w warunkach naturalnych : 

a) warunki dojrzewania świeŜo ułoŜonego betonu, jego pielęgnacja powinny : 
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych 
niezbędnych do przewidzianego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
uniemoŜliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie 
-    chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 

b) w okresie pielęgnacji betonu naleŜy : 
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a w szczególności wiatru i promieni słonecznych, przez ich 
osłanianie i zwilŜanie stosownie do pory roku i miejscowych warunków 
klimatycznych 
- utrzymywać ułoŜony beton w stałej wilgotności co najmniej 7 dni przy 
stosowaniu cementów portlandzkich i 14 dni przy stosowaniu cementów 
hutniczych i innych 

c) duŜe masywy betonowe powinny być polewane według specjalnej instrukcji 
d) powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi, 

zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te powinny odpowiadać 
wymaganiom  określonym przez producenta 

 
5.5 Zagęszczanie mieszanki betonowej 
Zasady ogólne : 

a) mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych 
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b) mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a 
ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej 

c) ręczne zagęszczanie moŜe być stosowane tylko do mieszanek betonowych o 
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto ustawione i nie 
pozwala na stosowanie wibratorów pogrąŜanych 

d) przy stosowaniu wibratorów pogrąŜanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora 
nie powinna być większa niŜ 1,5 krotny skuteczny promień działania wibratora. 
Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 
1,25 długości buławy wibratora ( roboczej jego długości). Wibrator w czasie pracy 
powinien być zagłębiony na 5-10cm w dolną warstwę uprzednio ułoŜonej mieszanki 

e) przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na 
kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20cm. Grubość 
zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach 
zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie 12cm. 

f) czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrąŜanych, prędkość 
posuwu wibratorów powierzchniowych jak i skuteczny promień działania powinny by 
ć ustalane doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju mieszanki betonowej 

g) zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w 
zaleŜności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, 
charakterystyki mieszanki betonowej itp 

h) opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne 
i) wibratory powinny być dobierane do konstrukcji o rodzaju deskowań 
j) wibratory prętowe naleŜy stosować do konstrukcji Ŝelbetowych o bardzo gęstym 

zbrojeniu, nie pozwalającym na uŜycie wibratorów  wgłębnych 
k) wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała 

na tyle, Ŝe nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora jest moŜliwe 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 Mpa i odpowiednim 
przygotowaniu powierzchni betonu 

 
5.6 Rozbiórka rusztowań i deskowania 
Całkowita rozbiórka  deskowań i rusztowań moŜe nastąpić po uprzednim ustaleniu 
rzeczywistej wytrzymałości betonu.  
W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyŜej 15º C moŜna 
przyjąć dla betonów następujące czasy rozformowania : 

a)   3 dni albo R 15 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt, belek lub łuków 
b) 6 dni albo R 15 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań słupów lub ścian 

W przypadku niŜszych temperatur dojrzewania niŜ 15º C obowiązującym kryterium jest 
wytrzymałość betonu. Gdy nie ma moŜliwości sukcesywnego sprawdzania wytrzymałości 
betonu w konstrukcji, moŜna orientacyjnie przyjąć do wyŜej podanych czasów mnoŜniki : 

a)  1,5 dla temperatury średniej +10º C 
c) 2,0 dla temperatury średniej +5º C 
d) 3,0 dla temperatury średniej +1 º C ( pod warunkiem uzyskania przez beton przed 

nastaniem chłodów wytrzymałości co najmniej R 15 – 15 Mpa 
Rusztowania naleŜy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając 
jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór 
 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Rusztowania i deskowania  
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od wymiarów projektowanych deskowań i rusztowań 
stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu  muszą być zgodne z zaleceniami 
producenta. 
 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

a) warunki ogólne : 
 

- badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do 
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały  
czas trwania robót betonowych 

- kontrola betonu powinna obejmować sprawdzanie i rejestrowanie cech 
technicznych mieszanki zgodnie z Polskimi Normami i uwagami 
wprowadzonymi do dokumentacji projektowej 

- podczas robót betonowych naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę jakości 
mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania oraz 
prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz 
częściowego lub całkowitego obciąŜenia konstrukcji 

- w ramach przeprowadzanej kontroli naleŜy sprawdzać róŜnicę  pomiędzy 
przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną tzw. metodą 
stoŜka opadowego 

- ocenie podlegają wszystkie wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek 
pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania; liczba próbek 
powinna być ustalona z Inspektorem Nadzoru 

b) konsystencja mieszanki betonowej : 
- sprawdzenie jej  przeprowadza się co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany 

roboczej. Zaleca się sprawdzanie konsystencji metodą opadu stoŜka, 
kaŜdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze środka transportu, gdy 
istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu lub 
zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoką temperaturą 

- róŜnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny 
przekroczyć +20% wartości wskaźnika Ve-Be, + 1cm wg metody stoŜka 
opadowego 

 
c) wytrzymałość betonu na ściskanie 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie naleŜy pobrać próbki o liczbie 
określonej w planie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niŜ : 

-    1 próbkę na 100 zarobów 
-    1 próbkę na 50m3 
-    1 próbkę na zmianę roboczą 
-    3 próbki na dobę 
-    6 próbek na partię betonu 

Partia betonu moŜe być zakwalifikowana do danej klasy, jeŜeli wytrzymałość określona 
na próbkach kontrolnych 150x150x150 mm spełnia wymagania normy PN-88/B-06250. 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, 
powinny być brane serie próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 1. Próbki 
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powinny być pobrane oddzielnie dla kaŜdego obiektu, dla kaŜdej klasy betonu 
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kaŜdego wykonywanego odrębnie 
segmentu płyty. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem Inspektora nadzoru 
ze spisaniem protokołu z pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane 
kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposaŜone w tabliczki z 
podpisem Inspektora nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. 
Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika 
budowy przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250. 
 
d) nasiąkliwość betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych na stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niŜ raz na 
5000 m3 betonu oraz kaŜdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania. 
 
e) odporność na działanie mrozu 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach wykonywanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobieranych na stanowisku betonowanie zgodnie z planem kontroli, lecz co 
najmniej jeden raz w  okresie betonowania obiektu, ale nie rzaqdziej niŜ raz na 5000 m3 
betonu oraz kaŜdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania. 
KaŜde badanie przeprowadza się na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki przechowywać naleŜy w warunkach 
laboratoryjnych i badać w  wieku 90 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. W metodzie 
przyspieszonej badanie przeprowadza się na 6 próbkach po 28 dniach 

 
f) dokumentacja z kontroli jakości betonu 

- dla kaŜdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta 
zaświadczenie o jakości betonu 

- dla kaŜdej jednorazowej dostawy betonu powinien być wystawiony przez 
producenta dokument określający klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz 
niezbędne dane 

- zaświadczenie o jakości betonu winno zawierać w szczególności podstawowe 
dane merytoryczne : okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu 
charakterystykę betonu wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na 
ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań, wyniki badań dodatkowych, 
okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu 

- dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i 
ilość uŜytych składników oraz sposób i warunki wykonywania, twardnienia a 
takŜe rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
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Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  metrach sześciennych, oddzielnie dla poszczególnych 
rodzajów konstrukcji betonowych. Nie specyfikuje się oddzielnie konstrukcji pomocniczych 
jak rusztowania i deskowania. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i 
uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu ( deskowanie) 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Odbiór deskowania naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót . 

 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 

 
8.4 Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-06250  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) odbiór deskowań i rusztowań 
d) badanie prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia 

 
8.5 Odbiór deskowań 

a) do odbioru deskowań powinien być przedłoŜony dziennik wykonywania deskowań, 
jeŜeli taki był prowadzony na budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
danego rodzaju deskowania 

b) odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań 
systemowych inwentaryzowanych powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru 

c) badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania 
deskowania powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania powinna być dokonywana 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości 
materiałów lub elementów wystawionych przez producentów 

d) przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu naleŜy 
sprawdzać : 
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-    przekroje i rozstawy stojaków ( podpór) 
-    usztywnienie jak wyŜej 
-    szczelność deskowania 
-    wartość roboczej strzałki ugięcia jeŜeli taka została przewidziana 
-    prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie 
-    usunięcie z deskowań zanieczyszczeń 
-    powleczenie deskowanie preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu 
-   sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych 

e) dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań : 
      -    odchyłka płaszczyzny lub  krawędzi od pionu na 1 m  2 mm 

-  odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1  
m wysokości                   1,5 mm 

      -    odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości           5,0mm 
-   odchyłka płaszczyzny deskowania  ściany lub słupa od pionu na całej  

wysokości                                                                                         10,0 mm 
8.6  Odbiór konstrukcji monolitycznych 

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione 
następujące dokumenty : 
a) rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w 

trakcie realizacji budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu 
równieŜ rysunki wykonawcze 

b) dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian ( dzienniki budowy, karty 
nadzoru autorskiego) 

c) wyniki badań kontrolnych betonu 
d) protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania 
e) protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem 
f) protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających 
g) protokoły z odbiorów fundamentów i ich podłoŜa 
h) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego 
NiezaleŜnie od powyŜszych dokumentów przy badaniu konstrukcji betonowych i 
Ŝelbetowych powierzchnia winna być poddana badaniu i ocenie  pod kątem : 
a) prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 
b) zgodności z projektem otworów i kanałów 
c) prawidłowości ustawienia części zabetonowanych 
d) prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych 
e) prawidłowości ułoŜenia izolacji 
f) prawidłowości połoŜenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp. 
g) sprawdzenia przeprowadzonych uznanych, odpowiednich pomiarów 

 
8.7 Odbiór  konstrukcji  szybu dźwigowego 
Elementy konstrukcji szybu dźwigowego podlegają indywidualnemu odbiorowi 
technicznemu. Odbiór jest potwierdzony osobnym protokołem  odbioru technicznego, 
podpisanym przez Inspektora nadzoru. 

 
8.8 Parametry techniczne odbiorowe 
 

a) sprawdzenie jakości betonu pod względem zagęszczenia i jednolitości struktury na 
podstawie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą 
nieniszczących metod badań : 
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a. przy sprawdzaniu jakości powierzchni betonów naleŜy wymagać, aby łączna 
powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niŜ 5% całkowitej 
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej 
niŜ 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niŜ 5% przekroju danego 
elementu. 

b) zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i 
połoŜenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w tabeli  
przedstawionej poniŜej 

 
Odchylenia Dopuszczalne  w mm 
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych +/- 50 mm 
Odchylenia w poziomach wierzchu  konstrukcji fundamentowych +/- 20 mm 
Odchylenia w poziomach wierzchu  konstrukcji fundamentowych 
dla słupów i innych elementów prefabrykowanych 

+/- 50 mm 

Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia do 
projektowanego odchylenia : 

a) na 1 m wysokości 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
c) w ścianach ( budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
ślizgowym lub przestawnym 

 
 
5 mm 
20mm 
 
1/500 wysokości 
budowli, nie więcej 
niŜ 100 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od pionu : 
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

 
5 mm 
15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą 
o długości 2,0m z wyjątkiem powierzchni podporowych : 

a) powierzchni bocznych i spodnich 
b) powierzchni górnych 

 
 
+/- 4mm 
+/- 8 mm 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów +/- 20 mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów +/- 5 mm 

         
8.9  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c) odbiorowi końcowemu robót 

 
8.10  Odbiór robót zanikających i podlegających 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 umoŜliwiającym 
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 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
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niezwłocznie, nie później jednak , niŜ w ciągu 3 dni roboczych  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 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.11  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.12 Dokumenty do odbioru  końcowego robót  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d)  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-72/B-06270  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania i badania przy 
                                               Odbiorze 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia  
                                               Statyczne i projektowanie. 
PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. 
                                               Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 
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                                               Klasyfikacja i określenie środowisk 
PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
                                               zastosowania 
PN-84/H-93000  Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty 
                                                walcowane na gorąco 
PN-83/H-92120  Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne 
PN-81/H-92131  Stal walcowa. Blachy cienkie zwykłej jakości 
PN-78/M-47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia i 
                                                Podział na główne parametry 
PN-78/M-47900.01  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe 
                                                Z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 
                                                Eksploatacja 
PN-78/M-47900.02  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
                                                Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja 
PN-78/M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i  
                                                Badania 
PN-B-03150   Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
                                                Wytrzymałościowymi 
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-83/D-97005/19  Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 
PN-84/M-81000  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 
PN-59/M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
PN-88/M-82121  Śruby z łbem kwadratowym 
PN-88/M-82151  Nakrętki kwadratowe 
PN-88/M-82501  Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym 
PN-88/M-82503  Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym                                                 
PN-88/M-82505  Wkręty do drewna z łbem kulistym                                                                                
PN-88/M-82509  Wkręty do drewna . Wymogi i badania 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność 
Karty techniczne, technologiczne wybranego producenta elementów betonowych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady 1989     
 
   
 
STB  01.06  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania izolacji 
przeciwwilgociowych pionowych i poziomych zgodnie z dokumentacją projektową, w 
zakresie przebudowy budynku internatu Zespołu Szkół im A.Wodziczki w Mosinie , z 
przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych, z rozbudową budynku internatu o windę 
osobową i przebudową wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania części budynku na zespół 
rewalidacji. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
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1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie :  

a) izolacji przeciwwilgociowych powierzchni pionowych i poziomych,  powłokami 
bitumicznymi w standardzie – abizol R+P, bitizol oraz Aquafin 

b) izolacji przeciwwilgociowych na zagruntowanym podłoŜu podwójną  papą 
termozgrzewalną w standardzie zgodnym z dokumentacją projektową 

c) paraizolacji  bitumicznej dachu  w standardzie zgodnym z dokumentacją projektową 
d) izolacji dwukrotnej przeciwwilgociowych folią izolacyjną PE   posadzek 
e) izolacji folią  zgodnie z dokumentacją projektową 
f) izolacji przeciwwilgociowych  na zagruntowanym podłoŜu z papy  

termozgrzewalnej podkładowej 
g) systemowej izolacji bezspoinowej , zgodnie z dokumentacją projektową 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych papami- naleŜy 
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z 
ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe 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. 
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze.  
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i pokrycia dachu  
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu 
budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Materiały powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym materiały naleŜy układać na podkładach z 
desek lub płyt betonowych i przykrywać starannie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania naleŜy ustawić w pozycji stojącej , ściśle jedno obok drugiego, najwyŜej w 
dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
 
4.3 Transport materiałów  
Transport materiałów izolacyjnych naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych lub świadectwach ITB. 
 
 5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.06 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót    naleŜy : 

a) przygotować podłoŜa – wypełnić ubytki i wyrównać powierzchnie izolowane 
 

Przy wykonywaniu robót izolacyjnych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
69/B-10260  Izolacje bitumiczne . Wymagania  i badania techniczne  przy odbiorze ; PN-
77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej;  BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na 
welonie z włókien szklanych; warunkach technicznych podanych przez producentów. 
 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciąŜenia. Powierzchnia podkładu powinna być równa, bez wgłębień i wypukłości oraz 
pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym, Ŝe druga 
warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

a) izolacja powinna być wykonywana na  podkładzie odpowiadającym wymaganiom 
technicznym, określonym w technologii  wykonawstwa 

b) liczba warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową 
c) kaŜda z warstw powinna być szczelna i ciągła 
d) kaŜde odstępstwo od dokumentacji projektowej naleŜy uzgadniać z projektantem. 

 
5.3 Wykonanie izolacji   
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Parametry ogólne : 

a) podłoŜe betonowe ( z zapraw) o wytrzymałości konstrukcyjnej i wilgotności 
powietrzno – suchej 

b) gruntowanie powierzchni środkiem w standardzie  zgodnym z dokumentacją 
projektową 

c) składowanie materiałów przed montaŜem i montaŜ w temperaturze otoczenia nie 
mniejszej niŜ 5º C 

d) papy naleŜy układać na suchym podłoŜu ( gdy istnieje konieczność osuszyć 
powierzchniowo) 

e) papy podkładowe– zgrzewanie całopowierzchniowe z ciągłą wypływką bitumu na 
zakładach 

 
5.4 Pokrycia z pap gruboziarnistych i termozgrzewalnych 
Roboty porywcze powinny być wykonywane zgodnie  z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 oraz : 

a) pokrycia naleŜy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyŜej 5 C 
b) szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić minimum 

10cm, naleŜy je wykonywać zgodnie ze spadkiem połaci 
c) zakłady powinny być wzajemnie przesunięte 
d) w miejscach załamania powierzchni pokrycie naleŜy wzmocnić 
e) pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, 

w których wykonano dylatację budynku 
f) papa przed uŜyciem powinna być przechowywana zgodnie z instrukcją producenta 
g) pokrycie z papy asfaltowej tradycyjnej i zgrzewanej musi spełniać wymagania normy 

PN-80/B-10240 i Pn-B-02361:1999 
h) przy klejeniu papy zgrzewanej za pomocą palnika na gaz propan – butan naleŜy 

przestrzegać zasad bhp i p-poŜ 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

a) częstotliwość oraz zakres badań materiałów izolacyjnych powinien być zgodny  z 
zasadami podanymi w normie PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne . Wymagania  i 
badania techniczne  przy odbiorze 

b) w szczególności powinna być oceniana właściwość materiałów izolacyjnych . Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacja projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
tych materiałów z atestami wystawionymi przez wytwórcę. 

c) nie dopuszcza się stosowania materiałów izolacyjnych, których właściwości 
techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 

d) nie naleŜy stosować materiałów przeterminowanych 
e) warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane 

do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót 
Badania zawierają w szczególności : 
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a) sprawdzenie właściwości technicznych , lepików i pap 
b) sprawdzenie równości powierzchni i spadków 
c) sprawdzenie ciągłości i szczelności pokryć 
d) sprawdzenie szczelności  wykończeń obróbek papowych 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej izolacji. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót izolacyjnych określa  się na podstawie dokumentacji projektowej 
i uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 

 
8.4  Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) przygotowanie podłoŜa 
d) prawidłowość wykonania izolacji – sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i 

stanu wilgotności podłoŜa , sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności 
jej połączenia z podłoŜem 

 
8.5  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
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b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c)   odbiorowi końcowemu robót 

 
8.6  Odbiór robót zanikających i podlegających 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 umoŜliwiającym 
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 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak , niŜ w ciągu 3 dni roboczych  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 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.7  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.8 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
c) ustalenia technologiczne 
d) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych  
e) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-80/B-10240 Pokrycia papowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze   
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PB-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo – polimerowy z wypełniaczami 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej 
Informacje techniczne producenta wybranego systemu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Arkady 1989. 
 
 
 
 
STB  01.07   IZOLACJE  TERMICZNE  I AKUSTYCZNE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania izolacji 
termicznych  i akustycznych zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie przebudowy 
budynku internatu Zespołu Szkół im A.Wodziczki w Mosinie , z przystosowaniem dla 
uczniów niepełnosprawnych, z rozbudową budynku internatu o windę osobową i przebudową 
wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania części budynku na zespół rewalidacji. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi    : 

a) wykonanie izolacji wełną mineralną   w standardzie i  grubości  zgodnie z 
dokumentacją projektową 

b) wykonanie izolacji  poziomych ze styropianu ,standard i grubość jw. 
c) wykonanie izolacji z ocieplonej folii aluminiowej, standard i grubość jw. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 
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a) roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji - naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem izolacji zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe izolacji. 

 
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. 
Przy wykonywaniu izolacji  naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-91/B-02020 
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
Sposób wykonania izolacji ( układanie, klejenie, osadzanie) zgodny z dokumentacją 
projektową. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
KaŜda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z  atestem wydanym przez 
uprawniona jednostkę. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane 
granulki. 
Wykonawca powinien obejrzeć kaŜdą partię dostarczonego  materiału i w razie negatywnych 
spostrzeŜeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 
 
2.2 Wymagania normatywne 
Styropian powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-20130 Płyty 
styropianowe. 
Wełna mineralna powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie BN-71/6755-08 
Wyroby termoizolacyjne. Płyty i filce z wełny mineralnej. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
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Materiały izolacyjne  powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym materiały naleŜy układać 
na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać starannie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3 Transport materiałów izolacyjnych. 
Transport materiałów izolacyjnych naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych lub świadectwach ITB. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót  izolacyjnych  naleŜy : 

a) przygotować podłoŜa – wypełnić ubytki i wyrównać powierzchnie izolowane 
b) warstwa izolacyjna powinna być ciągła i  mieć stałą grubość 

 
5.3Wykonanie  izolacji 
Zakres ilościowy i rzeczowy wykonanej izolacji powinien być w sposób bieŜący zgłaszany 
Inspektorowi Nadzoru do odbioru. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

a) częstotliwość oraz zakres badań materiałów izolacyjnych   powinien być zgodny  z 
zasadami podanymi w normie PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków.  

b) w szczególności powinna być oceniana właściwość materiałów . Odbiór materiałów 
izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z atestami wystawionymi przez wytwórcę. 

c) nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 

d) warunki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
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Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej izolacji. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót izolacyjnych określa  się na podstawie dokumentacji projektowej 
i uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 

 
8.3  Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Wymagania przy odbiorze określa norma  PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) przygotowanie podłoŜa 
d) prawidłowość wykonania izolacji – sprawdzenie ułoŜenia, równości, ciągłości i 

grubości  warstwy  izolacyjnej. 
 
8.4 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b)   odbiorowi końcowemu robót 

 
.8.5 Odbiór  częściowy techniczny 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót izolacyjnych  dokonuje się według zasad 
określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.6 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
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a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g)  inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Obliczenia i wymagania.  
PN-B-20130  Płyty styropianowe 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
   Produkowane fabrycznie.  
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. 
   Wełna mineralna  
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności 
 
Informacje techniczne producenta wybranego systemu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Arkady 1989. 
   
 
 
STB  01.08  ROBOTY  MUROWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   robót 
murowych zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie przebudowy budynku internatu 
Zespołu Szkół im A.Wodziczki w Mosinie , z przystosowaniem dla uczniów 
niepełnosprawnych, z rozbudową budynku internatu o windę osobową i przebudową wraz ze 
zmianą sposobu uŜytkowania części budynku na zespół rewalidacji. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
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1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi : 

a) uzupełnienie i zamurowanie nadproŜy  cegłą klasy 15 na zaprawie  cem.wap. 
b) uzupełnienie ścian z cegły lub pustaków ceram. na zaprawie  cem.wap. 
c) wymurowanie ścianek działowych z cegły lub pustaków ceram. na zaprawie cem.wap. 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót murowych  - naleŜy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem  ścian  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  ścian   

 
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. 
Przy wykonywaniu  ścian naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B-10020   
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-75/B-12008 Cegła 
wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana oraz PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo - 
wapienne 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania murowych  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót murowych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie  
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Materiały   powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych naleŜy : 

a) sprawdzić jakość  elementów ściennych 
b) odebrać roboty związane z wykonaniem podłoŜy 
c) sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyŜowań  fundamentów 

 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  murowania ścian naleŜy : 

a) przygotować podłoŜa przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
b) usunąć  resztki zaprawy z podłoŜy 

 
5.3 Murowanie ścian  
NaleŜy przestrzegać zasad podanych w normie oraz :  

a) mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o 
grubości spoin, do pionu z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków , otworów 

b) mury naleŜy wznosić równomiernie na całej ich długości 
c) w miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie naleŜy strzępia 

zazębione końcówki 
d) wnęki i bruzdy naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów 
e) konstrukcje murowe mogą być wykonywane przy temperaturze nie mniejszej niŜ 0º C 
f) spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą 

 
Spoiny w murach : 

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 17 mm a minimalna 10 mm 

b) 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
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Częstotliwość oraz zakres badań materiałów na ściany powinny być zgodne z  PN-68/B-
10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Podstawę dla odbioru robót murowych stanowią : 

a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na 

budowę 
d) protokoły odbiorów materiałów i wyrobów 

 
Odbiór robót murowych powinien być przeprowadzony przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki. 
Odbiór wbudowanych ościeŜnic drzwiowych i okiennych : 

a) odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeŜnic drzwiowych i okiennych nie powinno 
być większe niŜ 2 mm na 1m długości i nie więcej niŜ 3 mm na całej długości 

b) największe dopuszczalne zwichrowanie ościeŜnicy z płaszczyzny pionowej nie moŜe 
być większe niŜ 2 mm 

 
8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b)   odbiorowi końcowemu robót 
 

8.4  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
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Odbioru częściowego technicznego robót izolacyjnych  dokonuje się według zasad 
określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.5  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)  Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g)  inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót murarskich , komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-68/B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-75/B-12008    Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana  
PN-65/B-14503     Zaprawy cementowo – wapienne 
PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-30003/A1:1996 Cement murarski 
PN-88/B-30003/A1:1997 Cement murarski 
PN-EN 413-2:1998  Cement murarski. Metody badań 
PN-EN 197-1:2002  Cement cz. 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 197-2:2002  Cement cz. 1. Ocena zgodności 
PN-68/B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-75/B-12008    Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana  
PN-B-12061:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegła i kształtki 
PN-B—3002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  
    Wytrzymałościowych 
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DIN 18 558   Powierzchnie wewnętrzne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady  
 
 
  
 
STB  01.09  TYNKI 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   
tynków   zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie przebudowy budynku internatu 
Zespołu Szkół im A.Wodziczki w Mosinie , z przystosowaniem dla uczniów 
niepełnosprawnych, z rozbudową budynku internatu o windę osobową i przebudową wraz ze 
zmianą sposobu uŜytkowania części budynku na zespół rewalidacji. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie : 

a) tynków  gipsowych i gładzi gipsowych  jednowarstwowych ścian w standardzie i 
grubości  zgodnie z dokumentacją projektową   

b) tynków cementowo – wapiennych  kat. III  ścian 
c) wykonanie pasów  tynku kat. III z umocowaniem siatki cięto – ciągnionej i pokryciem 

zaprawą cementową 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu tynków - naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  ścianki  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  tynków  

 
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. 
Przy wykonywaniu  ścian naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni 
wewnętrznych.  
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2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
 
2.2 Materiały podstawowe i pomocnicze 
a) tynk gipsowy 
b) tynk cementowo – wapienny 
c) zaprawa cementowa 
d) woda zarobowa spełniająca wymagania podane w normie 
e) gips szpachlowy 
f) listwy tynkarskie naroŜnikowe i dylatacyjne 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie  
Materiały   powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich naleŜy : 

a) sprawdzić jakość  elementów murów i stropów 
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b) odebrać roboty związane z wykonaniem podłoŜy 
c) sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyŜowań   

 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  tynkowania ścian naleŜy  przygotować podłoŜe : 

a) podłoŜe powinno być sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i nie zmarznięte, 
wolne od zabrudzeń i luźnych elementów) 

oraz przygotować zaprawę. 
 
5.3 Tynkowanie ścian   
W zakres robót wchodzi : 

a) sprawdzenie i przygotowanie podłoŜy 
b) osadzenie listew naroŜnikowych 
c) zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni naraŜonych na zanieczyszczenie 
d) wykonywanie tynku   gipsowego maszynowego, cementowo – wapiennego, 

cienkowarstowego i rapówki cementowej 
e) wykonanie szpachlowania gipsem 

Zaprawę z gipsu  i tynkarską  naleŜy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do 
tynkowania. Do gipsu tynkarskiego nie naleŜy poza wodą stosować Ŝadnych opóźniaczy 
wiązania gipsu ani plastyfikatorów. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5ºC i pod warunkiem, Ŝe w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniŜej 1ºC. 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15cm. 
NaleŜy usunąć wszelkie zwisy, wypełnić ubytki zaprawą tynkarską. Odsłonięte części 
metalowe lub przechodzące przez tynki powinny być zabezpieczone przed korozją za pomocą 
powłoki malarskiej z farby ochronnej. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami  oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. 
Zaprawę  naleŜy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania. . 
Narzut zaprawy na ściany naleŜy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się do 
dołu. NaleŜy stosować listwy tynkarskie naroŜnikowe. 
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosić 7 cm 
zanurzenia stoŜka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada współczynnik wodno – gipsowy 
w/g=0,45 – 0,48. 
Początek wiązania zaprawy nie moŜe być krótszy niŜ 60 minut od chwili zarobienia gipsu 
tynkarskiego wodą. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów na ściany powinny być zgodne z  PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-
10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane- Suche mieszanki tynkarskie. 
W szczególności powinny być oceniane właściwości zastosowanych materiałów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  metrach  kwadratowych  jako iloczyn  długości ściany w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej do spodu 
stropu.  
Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu  w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Podstawę dla odbioru robót  tynkarskich  stanowią : 

a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na 

budowę 
d) sprawdzenie normatywnych odchyleń powierzchni i krawędzi oraz przecinających się 

płaszczyzn : 
- odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 

większe niŜ 2 mm i w liczbie nie większej niŜ 2 na całej długości kontrolnej 
łaty 2m 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niŜ 
1,5 mm na 1m i nie więcej niŜ 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości 
oraz nie więcej niŜ 6 mm w pomieszczeniach  powyŜej 3,5m wysokości 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niŜ 2 
mm na 1m i nie więcej niŜ 3 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w 
dokumentacji – nie więcej niŜ 2 mm na 1m. 

 
8.4 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a)    odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b)   odbiorowi końcowemu robót 
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8.5  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót  dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.6  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót tynkarskich, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
 DIN 18 558   Powierzchnie wewnętrzne 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta systemu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady 1989 
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STB  01.10  ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   robót 
malarskich zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie przebudowy budynku internatu 
Zespołu Szkół im A.Wodziczki w Mosinie , z przystosowaniem dla uczniów 
niepełnosprawnych, z rozbudową budynku internatu o windę osobową i przebudową wraz ze 
zmianą sposobu uŜytkowania części budynku na zespół rewalidacji. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi : 

a) malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi o standardzie farb systemu Stelatex w 
kolorach zgodnych z dokumentacją projektową ,  i wzorcem kolorownikowym 
wybranego systemu . 

b) lakierowanie pomalowanych farbą emulsyjną ścian  bezbarwnym lakierem akrylowym 
do wys.1,6m 

c) malowanie ścian korytarzy farbą natryskową o standardzie farb systemu Dialcolor do 
wys.2,0m 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich - naleŜy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem  prac   zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  robót malarskich. 

 
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. 
Przy wykonywaniu robót malarskich naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-
69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
 
2.2 Farby 
a) farba poliwinylowa  w kolorach pastelowych powinna odpowiadać wymaganiom 

określonym w normie BN-64/6117-02 
farba poliwinylowa w kolorze białym  powinna odpowiadać wymaganiom określonym w 
normie BN-64/6117-021.  
b) Do malowania ścian wewnętrznych – emulsyjna kolor i  emulsyjna biała do sufitów, 
  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót malarskich  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót malarskich powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie  
Materiały   powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich naleŜy : 

a) wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić 
uszkodzenia 

b) zagruntować powierzchnie przeznaczona do malowania 
 
Przy robotach malarskich naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi.  
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5.2 Przygotowanie podłoŜa 
W zakres przygotowania podłoŜa wchodzi  : 

a) gruntowanie podłoŜy ścian i sufitów 
b) zabezpieczenie folią powierzchni naraŜonych na zabrudzenie przy malowaniu 
c) usunięcie folii 

Pierwsze malowanie moŜna wykonać po zakończeniu robót poprzedzających , a w 
szczególności : 

a) całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych 
b) wykonaniu podłoŜa pod wykończenie podłóg 
c) usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów 

 
Drugie malowanie moŜna wykonać po : 

a) białym montaŜu 
b) ułoŜeniu posadzek 

 
5.3 Malowanie ścian  i sufitów  
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
Po wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura ( 30º C) i przeciągi. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
Powierzchnie podłoŜy przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszystkie 
występy od lica powierzchni naleŜy skuć, usunąć lub zeszkliwić. 
PodłoŜa powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, 
spękań, rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
powinna być nie większa niŜ 4% masy, a farbami olejno – Ŝywicznymi i syntetycznymi nie 
większa niŜ 3% masy. 
 
5.4 Technika malowania 
Farbę moŜna nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować 
podłoŜe pod uzupełnienie  ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez 
dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po 
wyschnięciu pierwszej warstwy. 
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niŜsza niŜ 5º C 
i nie wyŜsza niŜ 30 º C. Zbyt niska temperatura podłoŜa moŜe spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po malowaniu naleŜy wietrzyć 2-3 dni. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań farb malarskich powinny być zgodne z normą  PN-69/B-
10280 Roboty malarskie budowlane . 
W szczególności powinny być oceniane właściwości zastosowanych materiałów. 
Warunki badań materiałów malarskich  i innych materiałów powinny być wpisywane do 
Dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Badania powłok malarskich z farb emulsyjnych naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 7 
dniach od wykonania malowania. 
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą, zgodna ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednakowy połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe 
lub półmatowe. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie i przyczepność. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  metrach  kwadratowych  . 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) wygląd zewnętrzny  

- równomierność rozłoŜenia farby 
- jednolitość natęŜenia barw i zgodności ze wzorem  producenta 
-  brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek 

d) sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
e) sprawdzenie odporności powłok na ścieranie 
f) sprawdzenie odporności na zarysowanie 
g) sprawdzenie odporności na uderzenie 
h) sprawdzenie grubości powłok 
i) sprawdzenie elastyczności powłok 
j) sprawdzenia trwałości powłok 
k) sprawdzenie przyczepności powłok 
l) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 
m) sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem 
n) sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej 
o) sprawdzenie nasiąkliwości powłok 
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8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
b)   odbiorowi końcowemu robót 

 
8.4 Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót malarskich dokonuje się według zasad określonych 
w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.5 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e)   ustalenia technologiczne 
f)    protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g)   inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami  
                                     emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwonnych 
PN-67/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-67/C-81452 Wyroby lakierowe. PrzybliŜone metody obliczenia wydajności i 

zuŜycia 
Informacje techniczne wybranego producenta materiałów 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady 1989
        
 
   
STB  01.11  STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA   I OKIENNA  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  drzwi  
i okien  zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie przebudowy budynku internatu 
Zespołu Szkół im A.Wodziczki w Mosinie , z przystosowaniem dla uczniów 
niepełnosprawnych, z rozbudową budynku internatu o windę osobową i przebudową wraz ze 
zmianą sposobu uŜytkowania części budynku na zespół rewalidacji. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie : 

a) okien PCV, zgodnie z dokumentacją projektową, z obróbką i osadzeniem 
b) parapetów okiennych zgodnie z dokumentacją projektową, z obróbką i osadzeniem 
c) ościeŜnic stalowych i drewnianych zgodnie z dokumentacją projektową, z obróbką i 

osadzeniem 
d) skrzydeł drzwiowych wykończonych pełnych, drzwi stalowych i aluminiowych 
e) dostawa i montaŜ przeszklonych ścian kurtynowych w systemie zgodnym z 

dokumentacją projektową łącznie z obróbkami systemowymi 
f) okien aluminiowych zgodnie z dokumentacją projektową, z obróbką i osadzeniem 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki - naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  ścianki  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  stolarki . 

 
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. 
Przy wykonywaniu  stolarki drzwiowej naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
88/B-10085   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
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2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonywania stolarki powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie stolarki  
Stolarka  powinna być magazynowana  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania naleŜy ustawić w pozycji stojącej . 
 
4.3 Transport stolarki   
Transport stolarki naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
 
PrzewoŜona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  montaŜu stolarki naleŜy : 

a) sprawdzić wymiary otworów 
b) sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową wyposaŜenia stolarki w zamki, 

okucia i galanterię 
c) sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych 

 
5.3 MontaŜ stolarki  
NaleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i 
drzwi. 
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a) przed osadzeniem stolarki  i przegród naleŜy sprawdzić dokładność wykonania 
ościeŜa i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeŜnica 

b) w przypadku występowania wad w  wykonaniu  ościeŜa, ościeŜe naleŜy  oczyścić i 
naprawić 

c) w sprawdzone i przygotowane ościeŜe, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 
naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach 

d) ustawioną stolarkę naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych 

e) po ustawieniu drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu 

f) zamocowane drzwi zewnętrzne naleŜy uszczelnić pod względem termicznym 
g) złącza naleŜy  wypełnić silikonem lub innym materiałem wskazanym przez 

producenta 
h) producent stolarki  powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą 

wykwalifikowanych pracowników, niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w 
warsztacie i zamontowania na budowie. 

 
5.4 Dylatacje 
NaleŜy wykluczyć kontakt lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na 
mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności 
wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 
aluminiowych naleŜy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 
Między powierzchnia profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową naleŜy 
pozostawić szczelinę minimum 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale 
plastyczną masą uszczelniającą. 
Nie wolno dopuścić do kontaktu aluminium z innymi metalami, oprócz cynku. W takich 
wypadkach naleŜy stosować warstwę izolacji, np. z kauczuku EPDM. Wyjątek stanowi 
powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana grubości minimum 35 mm. Cięcia 
elementów stalowych zabezpieczyć przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do kontaktu aluminium z drewnem orzecha, dębu oraz innymi 
gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub 
związku fluoru. 
 
5.5 Szklenie 
Pakiety szklane termoizolacyjne, szkło bezpieczne według zestawienia przegród.  
Producent szkła powinien udzielić minimum 10 letniej gwarancji na szczelność  zestawów 
szklanych i odporność na pękanie pod wpływem napręŜeń w szkle. 
Szyby nie mogą stykać się z ramą aluminiową, muszą spoczywać na podkładkach pod szkło, 
stosować podkładki regulacyjne i podpierające. 
 
5.4 WyposaŜenie  
W przypadku cięŜaru szyb większego niŜ 90kg stosować zawiasy wzmocnione. 
W drzwiach o cięŜarze do 100 kg stosować 3 zawiasy – jeden w dolnej części skrzydła, 2 na 
górze. 
Zawiasy z regulacją pionową i poziomą. 
Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementów aluminiowych lub elementów 
systemowych wskazanych w dokumentacji projektowej. Wszystkie uszczelki np. z kauczuku 
EPDM. Wkręty montaŜowe w akcesoriach – wszystkie ze stali nierdzewnej. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

a) częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny  z zasadami podanymi w 
normie PN-88/B-10085  Stolarka budowlana . Okna i drzwi. 

b) w szczególności powinna być oceniana jakość materiałów, z których została wykonana 
stolarka. Odbiór stolarki powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
stolarki z atestami wystawionymi przez wytwórcę. 

d) nie dopuszcza się stosowania stolarki , której właściwości techniczne nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 

e) badaniu podlega prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych 

f) oceniana jest sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 
funkcjonowania okuć- konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość 
zawiasów, skrzydło drzwiowe i okienne powinno otwierać się i zamykać swobodnie, 
bez zahamowań, zgodnie z przeznaczeniem 

g) sprawdzenie niezawodności drzwi i okien – zachowanie sprawności po wykonaniu  
określonej przez producenta ilości cykli 

h) sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151 
i) oceniana jest wodoszczelność przegrody 
j) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkła  i zamków zgodnie z dokumentacją 

techniczną 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej stolarki  w świetle 
ościeŜnic 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
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8.3 Uznanie robót za poprawne 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi : 

a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 
1m  wysokości stolarki, jednak nie więcej niŜ 3mm na całej długości elementu 
ościeŜnicy 

b) róŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ : 
- 1mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2mm przy długości przekątnej do 2m 
- 3mm przy długości przekątnej powyŜej 2m 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
 
8.4 Odbiór systemu zamków 
Działanie i funkcjonowanie zamków i zabezpieczeń podlega osobnemu odbiorowi, zgodnie z 
wewnętrznymi instrukcjami Zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności sporządzony 
jest protokół według wzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego. 
 
8.5 Odbiór klap dymowych 
Działanie i funkcjonowanie klap dymowych podlega osobnemu odbiorowi, zgodnie z 
wytycznymi technicznymi i technologicznymi wybranego producenta wyrobu. Z czynności 
odbiorowych sporządzany jest protokół , potwierdzający prawidłową pracę klap dymowych. 
 
8.6 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
b)   odbiorowi końcowemu robót 
 

8.7  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.8  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
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f) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) protokoły odbiorów systemów zamków i klap dymowych 
h) protokoły odbiorów bram rolowanych 
i) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki.           
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN/B-10087/96 Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 12150-1:2002  Szkło w budownictwie. Definicje i opis 
PN-79/B-13054 Szkło w budownictwie. Szkło płaskie, walcowane 
PN-EN 1063:2002 Szkło w budownictwie. Bezpieczne szklenia 
PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5:2002 Szkło w budownictwie 
PN-88/B-12203 Szkło. Właściwości szkła. Pojęcia i określenia 
PN-EN 356:2000 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja na  
   Ręczny atak 
PN-EN 357:2002 Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe 
PN-EN 572-1,2,3,4,56,7:1999 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła. 
PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Ogólne wymagania i badania 
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady 1989
                    
 
 
STB  01.12  OKŁADZINY ŚCIAN  I SUFITÓW , ŚCIANKI SYSTEMOWE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
okładzin ściennych i sufitowych oraz ścianek systemowych zgodnie z dokumentacją 
projektową, w zakresie przebudowy budynku internatu Zespołu Szkół im A.Wodziczki w 
Mosinie , z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych, z rozbudową budynku 
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internatu o windę osobową i przebudową wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania części 
budynku na zespół rewalidacji. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie  zgodnie z dokumentacją projektową: 

a) okładzin ściennych z płytek glazurowanych, zgodnie z dokumentacją projektową  
b) ścianek systemowych aluminiowych, w standardzie zgodnie z dokumentacją 

projektową 
c) obudów rur i podciągów  z GKFI na ruszcie stalowym, grubości 12,5mm, z pokryciem  

jednostronnym, z wypełnieniem wełną mineralną 
d) ścianek z płyt gipsowo – kartonowych w pełnym systemie, zgodnie z dokumentacją 

projektową 
e) sufitów  podwieszanych jednowarstwowych  , na stelaŜu metalowym  
f) sufitów kasetonowych podwieszanych 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin ściennych i ścianek systemowych- 
naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem  ścianki  
zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe okładzin ściennych i  ścianek 
systemowych 

 
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. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
 
2.2  Zakres  asortymentowy 

a) elementy nośne  ścianek systemowych, wypełnienie  
b) galanteria ścianek systemowych  
c) konstrukcje ze stali nierdzewnej 
d) zaprawa klejowa 
e) zaprawa fugowa 
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f) płytki ceramiczne 
g) płyty GK i  GKFI z rusztem systemowym 
h) elementy systemowe sufitów podwieszanych 

Materiały oraz  akcesoria powinny być najwyŜszej kategorii jakości producenta. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do  wykonania okładzin ściennych  i ścianek systemowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin ściennych, sufitów podwieszanych  i 
ścianek systemowych  powinien wykazać się moŜliwością korzystania z  elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Elementy  powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3 Transport  materiałów 
Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  montaŜu elementów  ściennych naleŜy sprawdzić i wykonać  : 

a) prawidłowość wykonania podłoŜa : stabilność, nośność, równość, czystość, nie 
nasiąkliwość 

b) płytki naleŜy posegregować wg asortymentów i wymiarów 
c) na ścianie powinna być wyznaczona linia pozioma, od której układane będą płytki ( 

moŜe to być linia wyznaczona przez cokół posadzki) 
d) po wykonaniu fragmentu okładziny naleŜy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze 

spoin pomiędzy płytkami  
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5.3 Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe powinno być przygotowane i sprawdzone 
 
5.4 Wykonanie okładzin ściennych 

a) sprawdzenie podłoŜy 
b) ułoŜenie płytek ściennych na klej 
c) osadzenie i montaŜ płyt okleinowanych zgodnie z wybranym systemem 
d) spoinowanie płytek 
e) oczyszczenie płytek 

Do układania okładzin ściennych moŜna przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 
surowego i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi 
instalacji. Zaprawę klejowa naleŜy przygotować zgodnie z recepturą producenta. Otrzymana 
masa powinna być jednolita, bez grudek. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian naleŜy sprawdzić jakość podłoŜa 
zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii ścian. 
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane ( jednej linii lub równych 
odstępach) ze spoinami pozostałymi. 
Warstwa kleju pod płyty nie moŜe zawierać pustych miejsc. 
Uszczelnienia podłoŜy oraz układanie okładzin ściennych musi być wykonywane w jednym 
cyklu technologicznym przez jednego wykonawcę. 
 
5.5 MontaŜ elementów systemowych 

a) sprawdzenie podłoŜy 
b) sprawdzenie geometrii ścian wewnętrznych pomieszczenia 
c) osadzenie elementów nośnych 
d) osadzenie  ścianek systemowych  
e) uszczelnienie  elementów 

 
5.6 Wykonanie sufitów podwieszanych 
Przed przystąpieniem do trasowania u wytyczania sufitów podwieszanych naleŜy sprawdzić 
poziom sufitu konstrukcyjnego, poziomowość i pion ścian bocznych. 
Układ płyt sufitowych naleŜy sprawdzić z dokumentacją techniczną i technologia producenta 
wyrobu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinien być zgodny  z zasadami podanymi w normie PN-
75/B-10121 Okładziny z płytek. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
W szczególności powinny być oceniane : 

a) gładkość i równa powierzchnia lica płytek ściennych i płyt okleinowanych 
b) prawidłowość zachowania kształtu , nie moŜe występować zwichrowanie, łukowatość, 

rombowatość płytek 
c) nasiąkliwość płytek 
d) odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno być 

większe niŜ 3 mm na całej długości łaty) 
e) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą  z dokładnością do 1 mm 
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f) grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 
wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuŜycia kompozycji 
klejącej 

g) stabilność konstrukcji ścianek systemowych 
h) prawidłowość funkcjonowania drzwi systemowych 
i) jakość osadzenia galanterii 

 
Warunki badań materiałów na okładziny ścienne  i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej okładziny  i ścianek 
systemowych. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma  PN-75/B-10121 Okładziny z płytek.. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacja techniczną 
b) wygląd zewnętrzny 
c) rodzaj zastosowanych materiałów 
d) przygotowanie podłoŜa 
e) naleŜyte przyleganie do podkładu 
f) prawidłowość przebiegu spoin 
g) prawidłowość ukształtowania powierzchni okładzin ściennych 
h) wizualna szerokość styków i prawidłowość ich wykonania 
i) jednolitość barw płytek ( wzór) 
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j) jakość montaŜu ścianek systemowych 
k) jakość osadzenia elementów wykończeniowych 
l) szczelność wypełnień z płyty GKF  
m) układ struktury sufitu podwieszanego 
n) absorbcja dźwięku, mierzona wg ISO 345 – NRC 
o) odporność sufitu na wilgoć i ogień 

 
8.4  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c)   odbiorowi końcowemu robót 

 
8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających 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 umoŜliwiającym 
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 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak , niŜ w ciągu 3 dni roboczych  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 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.6 Odbiór  częściowy techniczny 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.7 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
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e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych 
g)  inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-75/B-010121 Okładziny z płytek. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-EN 99:1993 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej 
PN-EN 100:1993 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie   
PN-B-11203:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne – płyty  do okładzin 

pionowych zewnętrznych i wewnętrznych 
PN-EN12002:2000 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej  na bazie  Ŝywic reaktywnych. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-D-97013:1999 Płyty wiórowe laminowane. Wymagania 
PN-D-97013:1999/Az1 Zmiana do jak wyŜej 
PN-D-97014:1998 Płyty pilśniowe twarde laminowane. Wymagania, metody badań. 
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2670/01 
PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia palności 

materiałów budowlanych 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo – kartonowe 
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór  jednostek produktu do 

próbek. 
PN-EN 310:1994 Płyty drewnopochodne. Oznaczenie modułu spręŜystości przy zginaniu 

i wytrzymałości na zginanie 
Informacje techniczne wybranego producenta systemu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych – Arkady 1989r. 
 
 
 
 
STB  01.13  WYKOŃCZENIE POSADZEK I SCHODÓW ZEWN . 
 
1. WSTĘP 
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1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i  
odbioru  wykończenia posadzek  zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie przebudowy 
budynku internatu Zespołu Szkół im A.Wodziczki w Mosinie , z przystosowaniem dla 
uczniów niepełnosprawnych, z rozbudową budynku internatu o windę osobową i przebudową 
wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania części budynku na zespół rewalidacji. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie    : 

a) posadzek z granitogresu   z cokołami, zgodnie z dokumentacja projektową 
b) warstwy samopoziomującej pod posadzki i szlichty anhydrytowej  
c) posadzek z wykładziny winylowej  w standardzie zgodnie z dokumentacją 

projektową, z   cokolikiem 
d) okładzin schodów zewnętrznych (nastopnic, podstopnic i podestów) z granitogresu 

mrozoodpornego, antypoślizgowego na klej mrozoodporny, zgodnie z dokumentacja 
projektową 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin posadzkowych naleŜy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem  okładzin posadzkowych  , 
podłóg   zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moŜe 
być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe   wykonania okładzin posadzkowych . 

 
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. 
Przy wykonywaniu  okładzin  posadzkowych  naleŜy przestrzegać zasad podanych w 
normach : 
PN-EN 176  Płytki 
PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe. Badania techniczne 
PN-76/B-10150 Posadzki z wykładzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne  
                                   przy odbiorze 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
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2.2  Zakres  asortymentowy 

a) płytki granitogresowe zgodnie z dokumentacją techniczną 
b) warstwa samopoziomująca i anhydrytowa  
c) zaprawa klejowa 
d) zaprawa fugowa 
e) profile wykończeniowe aluminiowe  i stalowe do okładzin posadzkowych 
f) posadzki z wykładzin zmywalnych 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do  wykonania  robót  posadzkowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie  elementów 
Elementy  powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
 
4.3 Transport płytek granitogresowych  i pozostałych materiałów 
Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  wykonywania okładzin posadzkowych  naleŜy sprawdzić  : 

a) prawidłowość wykonania podłoŜa : stabilność, nośność, równość, czystość, nie 
nasiąkliwość 

b) przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego 
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c) deska parkietowa i wykładziny powinny aklimatyzować się w pomieszczeniu w czasie 
zgodnym z wytycznymi producenta, zamknięte paczki naleŜy przenieść do 
pomieszczenia, w którym będzie układany parkiet i wykładzina 

d) płytki naleŜy posegregować wg asortymentów i wymiarów 
e) na posadzce powinna być wyznaczona linia pozioma, od której układane będą płytki – 

deska  ( moŜe to być linia wyznaczona przez cokół posadzki) 
f) po wykonaniu fragmentu okładziny naleŜy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze 

spoin pomiędzy płytkami 
 
5.3 Wykonywanie okładzin  posadzkowych  
NaleŜy przestrzegać zasad podanych w normach : 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 176  Płytki 
PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe. Badania techniczne 
PN-76/B-10150 Posadzki z wykładzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne  
                                   przy odbiorze 
 
5.4 Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe powinno być przygotowane i sprawdzone.  
 
5.5 Wykonanie okładzin  posadzkowych  

a) sprawdzenie podłoŜy 
b) wykonanie wylewki samopoziomującej zgodnie z technologią producenta 
c) ułoŜenie płytek lub wykładziny posadzkowej 
d) ułoŜenie cokołów  
e) spoinowanie płytek 
f) oczyszczenie płytek 
 

Do układania posadzek moŜna przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego 
i robót tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura 
przy układaniu posadzek powinna wynosić 5-35º C. 
Zaprawę klejową naleŜy przygotować zgodnie z instrukcją producenta, otrzymana masa 
powinna być jednolita, bez grudek. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni posadzek i stopni   naleŜy sprawdzić 
jakość podłoŜa zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii posadzek i 
stopni. 
Spoiny podziałów posadzkowych  powinny być skomponowane ( jednej linii lub równych 
odstępach) ze spoinami pozostałymi. 
Warstwa kleju pod płyty nie moŜe zawierać pustych miejsc. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni posadzek naleŜy sprawdzić spadki do 
elementów odwadniających. 
PodłoŜe pod płytki ( zaprawa uszczelniająca) powinno być nośne, a wytrzymałość na 
odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 lub DIN 18156, nie mniejsza niŜ 0,5 Mpa. 
Płytki naleŜy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach ( końcach ścian) miały 
wymiar większy niŜ połowa płytki. 
Uszczelnienia podłoŜy oraz układanie okładzin posadzkowych musi być wykonywane w 
jednym cyklu technologicznym przez jednego wykonawcę. 
Szczegółowe rozwiązania technologiczne wykonania posadzek muszą być uzgodnione z 
Inspektorem nadzoru i autorem  dokumentacji projektowej.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny  z zasadami 
podanymi w normie PN-63/B-10145 Posadzka  z płytek. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze oraz PN-EN 176 Płytki gres  
W szczególności powinny być oceniane : 

a) właściwości techniczne zastosowanych płytek 
b) właściwości techniczne  elementów  i wykładzin podłogowych 
c) właściwości techniczne posadzki : wytrzymałość na ściskanie, ścieralność i twardość 

zgodnie z technologią zastosowanego systemu. 
d) nasiąkliwość płytek 
e) prawidłowość zachowania kształtu elementów ( zwichrowanie, łukowatość, 

rombowość) 
 

Warunki badań materiałów na okładziny posadzkowe  i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej okładziny 
posadzkowej . 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega : 
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a)  zgodność z dokumentacja techniczną 
b)  rodzaj zastosowanych materiałów 
a) przygotowanie podłoŜa 
b) naleŜyte przyleganie do podkładu 
c) prawidłowość przebiegu spoin 
d) prawidłowość ukształtowania powierzchni 
e) wizualna szerokość styków i prawidłowość ich wykonania 
f) jednolitość barw płytek  ( wzór) 
g) odchylenie krawędzi od kierunku pionowego i poziomego, przy uŜyciu łaty o długości 

2 m ( nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m) 
h) odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno być 

większe niŜ 2 mm na całej długości łaty 
i) powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków 
j) dozwolone odchylenie podkładu od płaszczyzny w dowolnym miejscu podkładu nie 

moŜe przekroczyć 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m 
k) w podkładzie naleŜy wykonać zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, 

konstrukcyjne i przeciwskurczowe 
l) ocena wyglądu zewnętrznego elementów 
m) ocena prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych  

 
8.4  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c)   odbiorowi końcowemu robót 

 
8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających 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 umoŜliwiającym 
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 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak , niŜ w ciągu 3 dni roboczych  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 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.6 Odbiór  częściowy techniczny robót  
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.7 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-63/B-10145 Posadzka z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 
PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardzości wg skali Mohsa 
PN-EN12002:2000 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej  na bazie  Ŝywic reaktywnych. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe. Badania techniczne 
PN-76/B-10150 Posadzki z wykładzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne  
                                   przy odbiorze 
PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. 
   Wymagania 
PN-EN 12466:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe. Terminologia 
PN-EN 423:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenia odporności na 

zbrudzenie. 
PN-EN 434:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie stabilności wymiarów i 

zwijania się po działaniu ciepła. 



 88

PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne  pokrycia podłogowe. Wyznaczanie 
rezystancji elektrycznej. 

PN-EN 985:2004 Włókiennicze pokrycia podłogowe. Badanie metoda krzesła na rolkach. 
PN-EN 1815:2001 Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe. Ocena zdolności do 

elektryzacji 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych – Arkady 1989r. 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów 

 
 

 
STB  01.14  KONSTRUKCJE I ELEMENTY STALOWE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i  
odbioru  elementów , konstrukcji stalowych  zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie 
przebudowy budynku internatu Zespołu Szkół im A.Wodziczki w Mosinie , z 
przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych, z rozbudową budynku internatu o windę 
osobową i przebudową wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania części budynku na zespół 
rewalidacji. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie    : 

a) konstrukcji stalowej   - wsporników i elementów skręcanych obudowy szybu dzwigu, 
zgodnie z dokumentacja projektową 

b) konstrukcji stalowych  - dwuteowników, kształtowników, konstrukcji podparć, 
zawieszeń , osłon i zadaszenia z zabezpieczeniem malarskim,  zgodnie z 
dokumentacją projektową 

c) balustrad aluminiowych i stalowych zgodnie z dokumentacją projektową 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu elementów stalowych oraz balustrad naleŜy 
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem  robót zgodnie z 
ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moŜe 
być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe przy wykonywaniu  elementów 
stalowych oraz balustrad  
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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. 
  
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne”  

 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do  wykonania  robót   
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Asortyment sprzętu zgodny z  
wytycznymi branŜowymi producenta elementów. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
Elementy  powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami 
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót montaŜu dachu nad przejazdem oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Połączenia spawane 
 Materiały podstawowe do spawania 
Do konstrukcji spawanych naleŜy stosować materiały które odpowiadają gatunkom 
określonym w dokumentacji i mają trwale wybite oznaczenia lub w inny sposób 
jednoznacznie określony gatunek oraz nie mają : 

a. rozwarstwień 
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b. wŜerów i ubytków powierzchniowych głębszych niŜ 5% grubości materiału i 
większych niŜ 10% powierzchni 

c. rys, pęknięć, wybrzuszeń, krzywizny i zwichrzenia 
d. zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych 

 
5.3 Materiały spawalnicze i sprzęt spawalniczy 
Spoiwa i topiki powinny : 
 

a) odpowiadać gatunkom stali określonym w dokumentacji 
b) mieć zaświadczenie o jakości 
c) spełniać wymagania norm przedmiotowych 

 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwi ć wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
 
5.4 Przygotowanie podłoŜa konstrukcji stalowej 
 

a) powierzchnie przed malowaniem i ocynkowaniem nie mogą być zanieczyszczone 
b) ostateczny efekt przygotowania  - oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czystości – 

zaleŜy od stosowanych metod czyszczenia 
c) przyjmując stopień oczyszczenia naleŜy uwzględnić trwałość systemu malarskiego , 

która zaleŜy w znacznym stopniu od sposobu oczyszczenia 
 
5.5 Metody oczyszczenia konstrukcji stalowej 
 

a) oczyszczenie wstępne, polegające na wyrównaniu nierówności, usunięciu zadziorów, 
wyrównaniu spoin i nierówności po spawaniu 

b) oczyszczenie właściwe , polegające na usunięciu zgorzeliny, produktów spawania, 
innych zanieczyszczeń 

 
5.6 Ocena przygotowania podłoŜa – odbiór podłoŜa 
 
Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się po jej 
oczyszczeniu, to znaczy nie później niŜ w 1 godzinę od zakończenia czyszczenia, określając  
zgodnie z odpowiednimi normami następujące właściwości  powłok : 
a) wygląd powierzchni 

a) stopień przygotowania powierzchni 
b) chropowatość 
c) zapylenie 

 
5.7 Wykonanie powłok 
 

a) charakterystyka powłoki powinna być zawarta w projekcie technicznym 
b) zabezpieczenia antykorozyjne naleŜy wykonać farbami pęczniejącymi na okres 1 

godziny 
c) powłokę naleŜy nałoŜyć z materiałów malarskich przyjętych zgodnie z procedurą  w 

dokumentacji projektowej 
d) gruntową pierwszą powłokę naleŜy nałoŜyć  na podłoŜe nie później niŜ po 6 

godzinach po oczyszczeniu 
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e) prace malarskie naleŜy prowadzić w warunkach określonych w instrukcji stosowania 
farb oraz zgodnie z projektem 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
 
Przebieg  prac spawalniczych naleŜy kontrolować w fazach : 

a) wstępnej 
b) bieŜącej ( międzyoperacyjnej) 
c) ostatecznej 

 
W fazie wstępnej naleŜy sprawdzić : 

a) opracowanie i stosowanie technologii spawania 
b) posiadanie kwalifikacji spawacza 
c) dziennik budowy 
d) dobór i stan materiałów hutniczych 
e) przygotowanie materiałów do spawania 
f) sprzęt spawalniczy 

 
W fazie bieŜącej ( międzyoperacyjnej) naleŜy sprawdzić : 

a) ogólną zgodność przebiegu procesu spawania z technologią spawania w zakresie 
kwalifikacji spawaczy, sprzętu, parametrów spawania, kolejności spawania 

b) zabezpieczenie stanowiska przed wpływami czynników atmosferycznych 
c) jakość wykonania poszczególnych ściegów 
d) prowadzenie dziennika budowy 
e) jakość spoin, które po całkowitym  wykonaniu konstrukcji będą niedostępne 

 
W fazie ostatecznej ( po wykonaniu spawania) naleŜy sprawdzić : 

a) prawidłowość  uŜytych materiałów 
b) dziennik budowy 
c) oczyszczenie  spoin z ŜuŜla i odprysków 
d) zgodność długości i liczby spoin pachwinowych z dokumentacją 
e) wymiary spoin 
f) jakość złączy w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji 

 
W szczególności powinny być oceniane : 

a) wymiary i wymagania jakościowe 
b) wykończenie powierzchni 
c) wykonane malowanie 
d) osadzenie  konstrukcji obudowy aluminiowej 
e) prawidłowość wykonania z  uwzględnieniem szczelności i stabilności  
f) prawidłowość połączeń konstrukcyjnych 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 



 92

Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami  katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  jednostkach wskazanych w przedmiarze robót. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
 Odbiór elementów konstrukcji od dostawcy 
 
Podstawę przyjęcia elementów na budowę w zakresie zabezpieczeń przed korozją stanowią : 

a) projekt techniczny 
b) dokumenty producenta 
c) sprawdzenie oznaczenia wyrobów 
d) sprawdzenie stanu powierzchni elementów 

 
Przechowywanie elementów na placu budowy 

a) elementy stalowych konstrukcji powinny być przechowywane na placu budowy 
zgodnie z wymaganiami projektu 

b) zaleca się przechowywanie w miejscach suchych 
c) składowanie powinno odbywać się  na podkładach z betonu, drewna, kamieni 

 
8.2  Elementy odbiorowe 
W szczególności powinny być odbierane: 

a) wymiary i wymagania jakościowe 
b) wykończenie powierzchni 
c)  prawidłowość połączeń konstrukcyjnych 
d) wykonane malowanie i ocynkowanie 
e) osadzenie  konstrukcji nośnych 
f) osadzenie elementów krat, schodów, balustrad 
g) prawidłowość wykonania z  uwzględnieniem szczelności i stabilności 
h) prawidłowość wykonania z uwzględnieniem  funkcji  elementów 
i) standard wykończeń, wypełnień i pochwytów 
j) stabilność, kotwienie i estetyka wykonawstwa 

 
8.3 Uznanie robót za poprawne w zakresie malowania konstrukcji stalowej 
 
Odbiór robót zabezpieczających  konstrukcje stalowe przed korozją  
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a) kontrola jakości powłoki malarskiej  wykonanej na stalowej konstrukcji polega na 
ocenie wzrokowej, sprawdzeniu wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i 
sprawdzeniu przyczepności do podłoŜa 

b) wyschnięcie powłoki naleŜy sprawdzić po czasie suszenia podanym w dokumentacji 
technicznej 

c) grubość powłoki na powierzchniach oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia 
czystości naleŜy sprawdzać przez pomiar metodą magnetyczną 

d) po dostarczeniu konstrukcji na budowę winny być sprawdzone przez Inspektora 
Nadzoru świadectwa kontroli jakości wytwórni, w zakresie zgodności wykonania 
powłok malarskich z dokumentacją projektową 

e) wykonane zabezpieczenie powinno być zgodne z dokumentacja projektową 
f) powłoka powinna być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoŜa 
g) grubość i rodzaj zastosowanego materiału powinno odpowiadać wymaganiom 

technicznym w dokumentacji projektowej 
 
8.4 Uznanie robót za poprawne w zakresie wykonania elementów konstrukcyjnych 
Odbiór  elementów  nad przejazdem : 

a) sprawdzenie zakresu zastosowanych materiałów i elementów z dokumentacja 
projektową 

b) sprawdzenie rodzaju zastosowanych łączników, uszczelnień i  wypełnień, zgodność z 
dokumentacja projektową 

c) sprawdzenie statyki  i nośności elementów 
 
8.5  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b)   odbiorowi końcowemu robót 

 
8.6 Odbiór  częściowy techniczny robót  
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.7 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)  Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
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f) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  
NORMY 
PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki 
techniczne dostawy. 

PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, 
wymiary i wielkości statyczne 

PN-89/H-84023.01 Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 
PN-ISO 3545-3:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacji 
 Technicznej 
PN-H-74245:1996 Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnione na zimno 
PN-75/H-93200.00 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. 

Wymiary 
PN-H-74246:1996 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na zimno. 

Wymiary 
PN-9-/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 

Projektowanie i wykonanie. 
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe 
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników 

profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny. Połączenia spawane, zgrzewane i 
lutowane.  

PN-EN ISO 1454-1:2004 Wymagania  dotyczące jakości zgrzewów. Pełne wymagania 
PN-EN ISO 1454-2:2002 Wymagania  dotyczące jakości zgrzewów. Podstawowe 

wymagania  
PN-EN ISO 8502-5:2002 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania słuŜące do oceny czystości 
powierzchni. Oznaczanie chlorków na powierzchniach 
stalowych przygotowanych do malowania 

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych  systemów malarskich. Części od 1 do 8. 

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
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Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy stalowych 
po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok. 
Dodatkowo aplikacja z 2002roku. Dodatkowo dodatek Ad 1 z 
1998r i 2002r  

PN-88/B-01808   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady 
określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje 
stalowe  

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji 
w warunkach atmosferycznych. 
Wymagania i badania. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 
PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania słuŜące do oceny czystości 
powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach 
stalowych przygotowanych do malowania. 

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Badania słuŜące do oceny czystości 
powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa 
kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby. 

PN-EN ISO 3506-1:2000 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych 
PN-EN 10214:2001 Stal. Taśma i blacha powlekane ogniowo w sposób ciągły 

stopem cynk – aluminium. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10215:2001 Stal. Taśma i blacha powlekane ogniowo w sposób ciągły 

stopem cynk – aluminium. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10259:2001 Taśma szeroka i blacha walcowane na zimno ze stali odpornej 

na korozję. Tolerancje wymiarów i kształtów. 
PN-83/H-18-24 Dodatki stopowe. Chrom metaliczny 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych – Arkady 1989r. 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów i systemów 
 
 
 
STB  01.15   POKRYCIE DACHU 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
pokrycia dachu zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie przebudowy budynku 
internatu Zespołu Szkół im A.Wodziczki w Mosinie , z przystosowaniem dla uczniów 
niepełnosprawnych, z rozbudową budynku internatu o windę osobową i przebudową wraz ze 
zmianą sposobu uŜytkowania części budynku na zespół rewalidacji. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
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1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie : 

a) pokrycia dachu wiaty nad podjazdem dla niepełnosprawnych poliwęglanem o  
grubości i  w kolorze  zgodnym z dokumentacją projektową 

b) pokrycie dachu nad szybem windowym  
c) wykonanie obróbek blacharskich  z blachy cynkowo-tytanowej 

 
1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  prac  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową,  wiedzą i sztuką budowlaną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
Dostarczone  na budowę materiały i wyroby  powinny spełniać wymagania konstrukcyjne 
zgodnie z dokumentacja projektową. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót winien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom ujętym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
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Zastosowane materiały i wyroby mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla 
danego asortymentu pod względem moŜliwości ułoŜenia i umocowania ładunku oraz 
bezpieczeństwa transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Transport  i  przechowywanie blachy zgodnie z instrukcją producenta 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 MontaŜ blach  
Ogólne zasady montaŜu : 

a) przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy sprawdzić kompletność dostarczonych 
elementów 

b) konieczne jest wytyczenie miejsc montaŜowych i sprawdzenie zgodności wyrobu z 
dokumentacją 

c) po wykonaniu montaŜu naleŜy sprawdzić poprawność mocowania blach, szczelność i 
jednorodność kolorystyczną 

d) blacha powinna    posiadać atesty i zostać  dopuszczona do wbudowania przez 
Inspektora nadzoru. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Badania zawierają w szczególności : 

 
e) sprawdzenie właściwości technicznych blach  i galanterii 
f) sprawdzenie równości powierzchni i spadków 
g) sprawdzenie wymiarów gotowych obróbek 
h) sprawdzenie powłoki malatury blach 
i) sprawdzenie ciągłości i szczelności pokryć 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót  w zakresie  wykonania blach jest zgodny z przedmiarem. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i 
uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
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8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 

 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywne wyniki. 

 
8.3  Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) badanie prawidłowości i dokładności wykonania  robót 
d) szczelność pokrycia 
e) rodzaj podłoŜa i sposób przygotowania go po pokrycie 
f) pochylenia połaci, spadki podłuŜna rynien dachowych i koryt odwadniających 

 
8.3 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c) odbiorowi końcowemu robót 

 
8.5  Odbiór robót zanikających i podlegających 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 umoŜliwiającym 
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 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak , niŜ w ciągu 3 dni roboczych  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 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.6  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.7Dokumenty do odbioru  końcowego robót  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
a) ustalenia technologiczne 
b) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych  
c) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót zbrojarskich, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
 
PN-EN ISO 3506-1:2000 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych 
PN-EN 10214:2001 Stal. Taśma i blacha powlekane ogniowo w sposób ciągły 

stopem cynk – aluminium. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10215:2001 Stal. Taśma i blacha powlekane ogniowo w sposób ciągły 

stopem cynk – aluminium. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10259:2001 Taśma szeroka i blacha walcowane na zimno ze stali odpornej 

na korozję. Tolerancje wymiarów i kształtów. 
 
PN-83/H-18-24 Dodatki stopowe. Chrom metaliczny 
PN-EN 508-1,2,3:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu, aluminium, stal 

odporna na korozję. 
Informacje techniczne producenta wybranego systemu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Arkady 1989. 
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STB 01.16   OBRÓBKI  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i  
odbioru  opierzeń  zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie przebudowy budynku 
internatu Zespołu Szkół im A.Wodziczki w Mosinie , z przystosowaniem dla uczniów 
niepełnosprawnych, z rozbudową budynku internatu o windę osobową i przebudową wraz ze 
zmianą sposobu uŜytkowania części budynku na zespół rewalidacji. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie  : 

a) obróbek blacharskich – parapetów  z blachy  ocynkowanej grubości 0,5mm  
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z  ustaleniami projektowymi 

b)  wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moŜe 

być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe   wykonania 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. 
Przy wykonywaniu  robót  naleŜy przestrzegać ogólnych przepisów bhp oraz wytycznych  
projektowych. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
 
2.2  Zakres  asortymentowy 

a) blacha ocynkowana  grubości 0,5  mm 
 
3. SPRZĘT 
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3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do  wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Transport  materiałów 
Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. W 
czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  wykonania robót naleŜy sprawdzić  : 

a) rodzaj i parametry techniczne blachy tytanowo – cynkowej, rynien i rur spustowych 
b) charakterystyka techniczna wpustów dachowych podgrzewanych i systemu ACO 
c) zgodność z dokumentacją 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
W szczególności powinny być oceniane : 

a) wymiary i wymagania jakościowe 
b) szczelność, stabilność i jakość  opierzeń z blachy  ocynkowane   
c) właściwości techniczne blach 
d) równość powierzchni i wymiary gotowych obróbek 
e) parametry techniczne elementów systemowych 
f) rozwiązania systemowe mocowań elementów 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami . 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w   jednostkach wskazanych w przedmiarze robót. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej . 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2  Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacja techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) prawidłowość osadzenia elementów  
d) szczelność, jednorodność  i stabilność  osadzonych elementów 

 
8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c) odbiorowi końcowemu robót 

 
8.4 Odbiór robót zanikających i podlegających 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 umoŜliwiającym 
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 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak , niŜ w ciągu 3 dni roboczych  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 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.5 Odbiór  częściowy techniczny robót  
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Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.6 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a)  rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e)  ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych  
g)   inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym.. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-EN 10214:2001 Stal. Taśma i blacha powlekane ogniowo w sposób ciągły stopem cynk-

tytan. 
PN-EN 10215:2001 Stal. Taśma i blacha powlekane ogniowo w sposób ciągły stopem 

aluminium – cynk. 
-EN 10051+A1:1999/Ap1:2003  Stal. Blacha gruba, blacha cienka i taśma walcowana na 

gorąco w sposób ciągły. Tolerancje i wymiary. 
PN-72/B-06270 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania i badania przy                                    
                                    Odbiorze 
PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacje techniczne płaskich wyrobów 
 walcowanych dla budownictwa 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych – Arkady 1989r. 
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranych producentów 
Ogólne przepisy bhp 
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STB 01.17 NAWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE 
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni zewnętrznych zgodnie z dokumentacją 
projektową, w zakresie przebudowy budynku internatu Zespołu Szkół im A.Wodziczki w 
Mosinie , z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych, z rozbudową budynku 
internatu o windę osobową i przebudową wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania części 
budynku na zespół rewalidacji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem : 

a) nawierzchni  z kostki betonowej  grubości 6 i 8cm  na podsypce piaskowo - 
cementowej 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kostka betonowa  - prefabrykowany element , przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania ,charakteryzujący się kształtem, 
który umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. KrawęŜnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 
niŜ 1,0 m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniŜej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 
wodę. 

1.4.4. ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych 
od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umoŜliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Kostka betonowa  
2.2.1. Zastosowanie kostki betonowej  

 Do wykonania robót zastosować kostką grubości zgodnej z dokumentacją projektową,  

 Zastosować kostkę gatunku 1, klasy „50” o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej 
niŜ 50 MPa 

2.2.2. Wymagania techniczne  

 Materiał  powinien posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
 Kostka  powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez 
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniŜszymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 

dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
− długość i szerokość ± 3,0 mm, 
− grubość   ± 5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ: 
− 50 MPa, dla klasy „50”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze NaCl 
lub 150 cyklach zamraŜania i rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być spełnione 
jednocześnie następujące warunki: 
− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
− łączna masa ubytków  w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków itp. 

nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamraŜanych, 
− obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie 

powinno być większe niŜ 20%, 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 
− 3,5 mm, dla klasy „50”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niŜ 50 
jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne.  

  

2.2.2. Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 

 
 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
 NaleŜy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
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− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uŜytku 
spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 

b) do wypełniania spoin 
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996 [1], 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki  
    Układanie betonowej kostki  moŜe odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 

wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułoŜenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, moŜna 
wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarczą). 
 Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem 
naroŜy. 
 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać 
wymaganiom właściwych ST lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym 
IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować betoniarki. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST00.00 „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 Kostki mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu 
zewnętrznego mogą słuŜyć wózki widłowe, którymi moŜna dokonać załadunku palet. Do 
załadunku palet na środki transportu moŜna wykorzystywać równieŜ dźwigi samochodowe. 
 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca 
się układać do 10 warstw kostek (zaleŜnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z 
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kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. PoŜądane jest, aby palety z kostkami były 
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposaŜonym w dźwig do za- i 
rozładunku. 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 
przed rozpyleniem. 
 Cement powinien być przewoŜony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 
 Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych moŜna transportować 
dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, 
chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”   
 
5.2. Podsypka  
 Rodzaj podsypki,  jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową . 
 Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷4 cm, a wymagania dla 
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy 
pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, 
a następnie rozściela się na uprzednio zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu: 
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 
powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) 
lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawałowaniu nawierzchni naleŜy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą 
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy moŜe wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone 
przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.3. Układanie nawierzchni z kostek  
5.3.1. Nawierzchnie z kostek brukowych naleŜy układać w deseń i rzędy proste. 

5.3.2. Warunki atmosferyczne 

 UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5oC. Dopuszcza się wykonanie 
nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy 
czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę naleŜy zabezpieczyć materiałami o 
złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
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 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich 
temperaturach otoczenia. 

5.3.3. UłoŜenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 
partii materiału, w której niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po 
procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni 
tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyŜej korytek ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna 
uŜywać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 
specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć 
wraz z podsypką. 

5.3.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

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

5.3.5. Spoiny  

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 
mm do 4 mm. 
 Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 b), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

piaskowej, 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w 
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 
względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
  
5.4. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem moŜna 
oddać do uŜytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 
od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niŜszej niŜ 15oC) do 3 tygodni (w 
porze chłodniejszej) nawierzchnię naleŜy oczyścić z piasku i moŜna oddać do uŜytku. 
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6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00.00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

− aprobatę techniczną, 
− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań 

cech charakterystycznych kostek, w przypadku Ŝądania ich przez InŜyniera, 
− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 

b) w zakresie innych materiałów 
− otoczaki oraz ziemia urodzajna powinny przed wbudowaniem być odebrane przez 

Inspektora nadzoru 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 
 

7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST00.00 „Wymagania ogólne”  
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni . 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00.00 „Wymagania ogólne”  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
− ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  zgodnie z warunkami zawartej 
umowy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMY 
 1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawęŜniki uliczne, 

mostowe i drogowe 
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania                  

i ocena zgodności 
5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 
10.2. BranŜowe Normy 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 

 

 

 
STB  01.18  ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
dostawy i montaŜu elementów  wykończeniowych zgodnie z dokumentacją projektową, w 
zakresie przebudowy budynku internatu Zespołu Szkół im A.Wodziczki w Mosinie , z 
przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych, z rozbudową budynku internatu o windę 
osobową i przebudową wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania części budynku na zespół 
rewalidacji. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie , dostawa i montaŜ elementów wykończeniowych  
określonych w dokumentacji projektowej :  

a) Wycieraczek  do obuwia systemowych wybranego producenta 
b) Desek odbojowych ochronnych zabezpieczających ściany, zgodnie z dokumentacją 

projektową 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 
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a) dostawa i montaŜ przy wykonywaniu elementów - naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty  
c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 

instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  
 

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. 
 
Sposób wykonania elementów i ich lokalizacja  zgodne z dokumentacją projektową. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
KaŜda partia wyrobu powinna być dostarczona na budowę z  atestem wydanym przez  
producenta . 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
Wykonawca przystępujący do wykonywania montaŜu elementów powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
prac. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
Transport zgodny z wymaganiami szczegółowymi wybranego producenta 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Elementy powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym materiały naleŜy układać na podkładach  i 
przekładkach. Pakowanie i magazynowanie według instrukcji producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót  montaŜowych naleŜy : 

a) sprawdzić zgodność jakości wykonanych elementów z dokumentacją projektową 
b) sprawdzić jakość elementów 
c) sprawdzić lokalizację elementów 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami . 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  jednostkach wskazanych w przedmiarze robót. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i 
uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za poprawnie wykonane jeŜeli są zgodne z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru 
 
8.3 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty dostawcze i montaŜowe podlegają odbiorowi końcowemu robót 
 
8.4 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b)  Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
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c) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,  atesty jakościowe  wbudowanych 
materiałów i wyrobów 

d)  ustalenia techniczne i technologiczne  
      e)   inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
 
W przypadku, gdy według komisji roboty dostawcze i montaŜowe pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót 
zbrojarskich, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10.PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
Przepisy BHP i P-poŜ 
Karty katalogowe wybranego producenta elementów 
 
STB  01.19  DOSTAWA I MONTAś DZWIGU  

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót polegających 
na dostawie i montaŜu windy wraz z całą  częścią mechaniczną  zgodnie z dokumentacją 
projektową, w zakresie przebudowy budynku internatu Zespołu Szkół im A.Wodziczki w 
Mosinie , z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych, z rozbudową budynku 
internatu o windę osobową i przebudową wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania części 
budynku na zespół rewalidacji. 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.2. Zakres robót objętych STB  01.19  
1.2.1. Dostawa kompletnego urządzenia o poniŜszych parametrach techniczno – uŜytkowych : 
a/ udźwig 1450kg/ 19 osób dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych  ruchowo 
b/ ilość przystanków  - 4 poziomy 
c/ wysokość podnoszenia - 8,40m 
d/ prędkość podnoszenia  - 1,0m/s – 1,6m/s 
e/ napęd elektryczny ze sterownią zlokalizowaną na ostatniej kondygnacji. 
 
Kabina nieprzelotowa o wymiarach wewn.1700x1900 wyposaŜona w : 

- trzy ściany oszklone ze szkła bezpiecznego, 
- cyfrowy wyświetlacz informujący o aktualnym kierunku jazdy, 
- informację głosową dla niewidomych, 
- nierdzewny panel na pełną wysokość kabiny z podświetlonymi przyciskami  

z pismem Braill’a, 
- dźwiękową sygnalizację przeciąŜenia, 
- wentylator mechaniczny załączany automatycznie, 
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- układ automatycznej łączności między kabiną a Portiernią , 
- oświetlenie świetlówkowe lub halogenowe w suficie podwieszonym, 
- oświetlenie awaryjne akumulatorowe 2h, 
- podłoga antypoślizgowa, 
- listwy przypodłogowe, poręcze i cokoły ze stali nierdzewnej . 

Drzwi do kabiny i przystankowe automatyczne, dwuskrzydłowe, otwierane centralnie – rozsuwane, 
ze szkła bezpiecznego w ramkach ze stali nierdzewnej „satyna”, o szerokości przejścia min.900mm, 
wyposaŜone w czujnik powodujący ponowne otwieranie po trafieniu zamykających się skrzydeł na 
przeszkodę. 

 
Elementy mechanizmu zgodne z oferowanym systemem dźwigowym, gwarantujące 
bezpieczne i bezawaryjne uŜytkowanie w obiekcie szkolnym .  

 
1.2.2. MontaŜ windy musi być przeprowadzony zgodnie z zasadami bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz z wytycznymi producenta oferowanego systemu dźwigowego. 
 
1.3. Prace towarzyszące i tymczasowe 
 
Są opisane w Specyfikacji „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z trudnymi warunkami montaŜu i opracować projekt 
montaŜu uwzględniający te warunki  
                                   
 
1.5.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami.  

     

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy, 
normami i poleceniami Zamawiającego.  
W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy wykonawca przedstawi zamawiającemu materiały 
wystawione przez producenta windy, z których będą wynikały parametry techniczne urządzenia 
dźwigowego, które wykonawca zamierza zamontować. 
 
3. SPRZĘT  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan 
techniczny uŜytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, 
wymogami konserwatorskimi  i zasadami bhp. 
 
4.  TRANSPORT  
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu, urządzeń i innych elementów niezbędnych dla prawidłowego 
wykonania zamówienia naleŜy stosować  sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora 
środki transportu. 

 
4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego  tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
  
4.3. Elementy windowe przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy montaŜu. Elementy powinny być wysyłane w kolejności 
uzgodnionej z Wykonawcą montaŜu i zabezpieczone na czas transportu i składowania.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny : 
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- za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru w celu uruchomienia urządzenia windowego i przekazanie go do uŜytkowania i udzielenie 
gwarancji na 36 miesięcy ;  
 
- za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z 
wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Umowy ; 
 
- za wykonanie projektów warsztatowych, projektów montaŜowych, projektów organizacji montaŜu 
dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych, 
 
- za wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zapewnienie zasilania w energię elektryczną i wodę 
oraz przygotowanie składowisk, 
 
- Wykonawca jest zobowiązany do pełnej koordynacji robót budowlanych i następnie montaŜowych : 
takie przygotowanie szybu windowego aby spełniał on parametry techniczne narzucane przez 
konstrukcję mechanizmu dźwigowego.   
 
6. Kontrola jakości  
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branŜowych oraz zasad sztuki 
budowlanej . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 00.00 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować : 

- sprawdzenie zgodności wymiarów z projektem, 
- sprawdzenie zgodności parametrów  technicznych z przyjętymi w projekcie, 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
    Jednostką obmiarową jest kompletny element windy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
    Polega na  ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 

względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz 
zapisami z ST0- 01. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru przez Zamawiającego po uzyskaniu 
dokumentu pozytywnego odbioru wystawionego przez Dozór Techniczny. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 

TOWARZYSZĄCYCH  
    Nie przewiduje się osobnej wyceny w/w robót, które są niezbędne do wykonania  zamówienia  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ oraz : 
- PN/EN 81.2 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji i instalowania dźwigów.  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadniczych wymagań 
dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 
Rady 95/16/WE. 
Karty katalogowe wybranego producenta elementów 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU 
SZKÓŁ IM. A. WODZICZKI W MOSINIE Z PRZYSTOSOWANIEM 
DLA UCZNIOW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ROZBUDOWĄ 
BUDYNKU INTERNATU O WINDĘ OSOBOWĄ I PRZEBUDOWY 
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  CZĘŚCI 
BUDYNKU NA ZESPÓŁ REWALIDACJI. 

 
 

BRANŻA DROGOWA 
 

KOD CPV 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 
KOD CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
KOD CPV 45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów 
 

LOKALIZACJA: 62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, Działka nr ewid. 1206/3, 1207/1, 
1208/1, 1209/1. 

  
INWESTOR: Powiat Poznański w Poznaniu 
 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18. 
  
 
 
 

BRANŻA DROGOWA Opracował Krzysztof Olejniczak  
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   

Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 
ROBOTY DROGOWE 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót wykonanych w ramach realizacji zadania: 

Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót na zadaniu:  
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1.3. Zakres robót objętych SST 

• D 01.00.00  Roboty przygotowawcze 
• D 02.00.00 Roboty ziemne 
• D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 
• D 04.01.01 Podbudowa z kruszyw wymagania ogólne 
• D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
• D 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
• D 08.01.01 KrawęŜniki betonowe 
• D 08.02.02 Chodniki 
• D 08.03.01 ObrzeŜa betonowe 
• D 09.01.01 Zieleń drogowa 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową (drogę) albo jego część 
stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych  i odpowiednio 
utwardzony. 

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.6. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.7. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.8. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

1.4.9. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe             
i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń  

w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się         

z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. MoŜe ona składać się        

z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed 

działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
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h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni 
leŜącej powyŜej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.10. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego. 

1.4.11. 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. 

1.4.12. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew               
i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi             
i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.13. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.14. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.15. PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜliwienia 
przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.16. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę                 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.19. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST           
i poleceniami InŜyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera 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 rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona          
w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane  i wykonane 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 aŜ do zakończenia  
i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 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: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) 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 uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych,        
a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 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 uŜycia. 
 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte 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 (np. 
materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało 
jakiekolwiek zagroŜenie 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. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 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 przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  i powiadomić InŜyniera i władze 
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lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
InŜyniera 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 obciąŜeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów                             
i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 

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 odzieŜ 
dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 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 uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez InŜyniera). 
 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 InŜyniera powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 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 InŜyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 

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 InŜynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych                          
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
InŜyniera. 
 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 InŜyniera 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. 
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 W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 

inspekcji, 
b) InŜynier 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 złoŜone                
w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 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 InŜyniera. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych            
z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału                         
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, 
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi                               
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera 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 uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego                   
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, 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 SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami InŜyniera. 
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 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 InŜyniera. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
 Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji InŜynier 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 rozwaŜaną kwestię. 
 Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  (PZJ) 

 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu zapewnienia jakości,         
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, 

a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji InŜynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem                         

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 

itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 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 InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.                            
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
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 InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do uŜycia 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, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie InŜyniera 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. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez InŜyniera. 

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 SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ             
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier 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. 
 InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki 
tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań             
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe 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, jeŜeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi          
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,                  
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 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 InŜyniera. 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez InŜyniera 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 InŜyniera, 
− 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 przedłoŜone InŜynierowi do 
ustosunkowania się. 
 Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera 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 kaŜdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 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 kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 



10 
 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   

Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 
ROBOTY DROGOWE 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową  i SST,                
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera 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 w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera 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 InŜyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona 
przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez InŜyniera. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać 
to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej 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 InŜynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• 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 umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
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 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST 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 InŜynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 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 InŜyniera. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 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, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i 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 SST, i ew. PZJ, 
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 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. 

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 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę              
w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania               
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych 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 naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. 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 InŜynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
(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. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994 r., poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 17.07.2002 r. 
poz. 953) 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8 z 1994 r. poz. 38) 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133 z 
dnia 13 marca 1995 r.) 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 107 z 20.08.1998 r. poz. 679  z późniejszymi zmianami) 

 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe oraz instrukcje. NaleŜy je 

traktować jako integralną część i czytać razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niŜ 6 tygodni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajów UE oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktów prawnych związanych z ochroną zdrowia                      

i bezpieczeństwem pracy. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
geodezyjnych wykonanych w ramach realizacji zadania: 

Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót na zadaniu: 
Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie 

i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi               
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy 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 naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, 
a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy 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 dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami. 
 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 InŜyniera 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. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych                   
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu 
podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez InŜyniera, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 
pomiarów przez InŜyniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
JeŜeli 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 naleŜą do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
       wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy uŜyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 500 m. 
 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, 
natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zaleŜnie od jego konfiguracji. 
 Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. 
O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Rzędne reperów roboczych naleŜy 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 wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 
nazwy reperu i jego rzędnej. 
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5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy naleŜy 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 zaleŜnej od charakterystyki 
terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moŜe być większe 
niŜ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć          
z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć 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 InŜyniera. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naleŜy 
stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niŜ 1 metr. Odległość między palikami 
lub wiechami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać 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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych naleŜy prowadzić według 
ogólnych zasad. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „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 SST D-00.00.00 „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 protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada InŜynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „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, 
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− 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. GUGiK-1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK-1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK-1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK-1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK-1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGiK-1983. 

 
 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe oraz instrukcje. NaleŜy je 

traktować jako integralną część i czytać razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niŜ 6 tygodni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajów UE oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktów prawnych związanych z ochroną zdrowia                        

i bezpieczeństwem pracy. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z usunięciem humusu wykonanych w ramach realizacji zadania: 

Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót na zadaniu:  
Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu, 
wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz  z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 

 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu naleŜy stosować: 
− równiarki, 
− spycharki, 
− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót 

sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe, 
− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport humusu i darniny 

 Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór 
środka transportu zaleŜy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 5. 
 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji 
projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, 
sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami InŜyniera. 
 Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.  W wyjątkowych sytuacjach, gdy 
zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla 
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bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), naleŜy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
 Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz  w innych miejscach określonych                          
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez InŜyniera. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania 
na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez InŜyniera, według 
faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu. 
 Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak 
dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować 
humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
− zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuŜ drogi lub odwiezieniem na odkład, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN -68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
  
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe oraz instrukcje. NaleŜy je 

traktować jako integralną część i czytać razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niŜ 6 tygodni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajów UE oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktów prawnych związanych z ochroną zdrowia                     

i bezpieczeństwem pracy. 
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D-01.02.04 
 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ 
I PRZEPUSTÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznań 10.2008 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych wykonanych w ramach realizacji zadania: 

Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót na zadaniu:  
Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
− warstw nawierzchni, 
− krawęŜników, obrzeŜy i oporników, 
− ścieków, 
− chodników, 
− ogrodzeń, 
− znaków drogowych, 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz  z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń moŜe być wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub 
inny zaakceptowany przez InŜyniera: 
− spycharki, 
− ładowarki, 
− samochody cięŜarowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− frezarki nawierzchni, 
− koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych          
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez InŜyniera. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, InŜynier moŜe polecić 
Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji,  w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez InŜyniera. 
 Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.         
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane 
przez InŜyniera. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie             
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone.  W szczególności naleŜy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, warstwami, odpowiednim 
gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 
− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
− dla krawęŜnika, opornika, obrzeŜa, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr), 
− dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia, z ułoŜeniem na poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawęŜników, obrzeŜy i oporników: 
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− odkopanie krawęŜników, obrzeŜy i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki chodników: 
− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego uŜycia, z ułoŜeniem na poboczu, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
e) dla rozbiórki ogrodzeń: 
− demontaŜ elementów ogrodzenia, 
− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
− zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego uŜycia, z ułoŜeniem w stosy na poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki; 
g) dla rozbiórki znaków drogowych: 
− demontaŜ tablic znaków drogowych ze słupków, 
− odkopanie i wydobycie słupków, 
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe oraz instrukcje. NaleŜy je 

traktować jako integralną część i czytać razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niŜ 6 tygodni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajów UE oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktów prawnych związanych z ochroną zdrowia                         

i bezpieczeństwem pracy. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych wykonanych w ramach realizacji zadania: 

Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót na zadaniu:  
Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji 
dróg i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub 
wykopu. 

1.4.3. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

1.4.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d
sI

ρ
ρ

=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie                 
z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 

 

1.4.7. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

 
10

60

d

d
U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi              
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
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2.2. Podział gruntów 

 Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje tablica 1.            
W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz 
współczynników spulchnienia. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do 
budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem InŜyniera. 
Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8] 

 
 

Kate-
goria 

 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościowa w 

stanie naturalnym 
kN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % 
od pierwotnej 
objętości1) 

 
1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleŜałe 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 
od 5 do 15 

 
 
 
2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub odpadkami 
drewna 
świr bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 
 

16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 

 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

 
 
 
3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do         40 mm 

18,6 
13,7 
13,7 
 

18,6 
 

17,7 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 
Popioły lotne zleŜałe 

 
19,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 
 
 
 
4 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleŜały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna lub 
głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Glina, glina cięŜka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o masie 
do 10 kg 

18,6 
 
 

19,6 
20,6 
 

20,6 
16,7 
19,6 
 

19,6 

od 25 do 35 
 
 

od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 

 
 
 
 
 
5 

śuŜel hutniczy niezwietrzały 
 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10÷÷÷÷30% objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach 
ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
Węgiel kamienny i brunatny  
Iły przewarstwione łupkiem 
 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 
19,6 
 

20,6 
17,7 
 

17,7 
16,7 
22,6 
16,7 
22,6 
41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

od 30 do 45 
 
 

od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
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6 

Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał  osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
7 

Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 
 

23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
8 

Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
 
9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie wapiennym 
lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
 

25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5, 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
 
 
 

10 

Granit średnio i drobnoziarnisty 
 
Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt, i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
25,5 
27,4 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 1)  Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem, większe 
wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 

 

 

 

 

 

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [4] 

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów 
 właściwości nostki Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz 
niegliniasty 

− Ŝwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
− ŜuŜel 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina 

gliniasta 
− rumosz gliniasty 
− Ŝwir gliniasty 
− pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 
− glina piasz-    

czysta zwięzła, 
glina zwięzła, 
glina pylasta 
zwięzła 

− ił, ił piaszczys-ty, 
ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
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− pył, pył piasz-
czysty 

− glina piasz-  
czysta, glina, 
glina pylasta 

− ił warwowy 
2 Zawartość 

cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 

mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
InŜyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niŜ ± 5 cm. 
RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 cm i -2 cm. 
 Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm, a krawędzie korony drogi nie 
powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo 
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
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5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych 
i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny 
nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy 
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5. Rowy 

 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szerokość dna                
i głębokość rowu nie mogą róŜnić się od wymiarów projektowanych o więcej niŜ ± 5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów 
powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w SST D-02.01.01. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi                
w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono  w punkcie 6 SST D-02.01.01, D-02.02.01 
oraz D-02.03.01. 
 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 

 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

2 Pomiar szerokości dna rowów prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o 
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R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m 
3 Pomiar rzędnych powierzchni 

korpusu ziemnego 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości powierzchni 

korpusu 
 

6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku podłuŜnego 

powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

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

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej 
warstwy lecz nie rzadziej niŜ raz na kaŜde 500 m3 nasypu 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

 Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -2 cm lub  +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia wyraŜonego 
tangensem kąta. 
 

6.3.6. Równość korony korpusu 

 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 2 cm. 

6.3.7. Równość skarp 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.3.8. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu 

 Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z załoŜonym dla odpowiedniej 
kategorii ruchu. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01.                    

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe oraz instrukcje. NaleŜy je 

traktować jako integralną część i czytać razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niŜ 6 tygodni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajów UE oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktów prawnych związanych z ochroną zdrowia                         

i bezpieczeństwem pracy. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa gruntowego. 

Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót na zadaniu:  
Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST  
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
 Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się moŜliwością korzystania          
z następującego sprzętu: 
równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe dopuścić wykonanie koryta i profilowanie 
podłoŜa 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 moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w OST D-04.02.01, pkt 4. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe 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 naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót                    
w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia.  
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 Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej 
i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez InŜyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 
wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
 JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, 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 podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w 
inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontynuować 
do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z 
BN-77/8931-12 [5]. 
Wymagana wielkość wtórnego modułu odkształcenia E2 na górnej powierzchni robót ziemnych powinna wynosić 100MPa, a 
wskaźnik zagęszczenia Is = 1,00 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę 
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa 
według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
 PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 
nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, 
na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy moŜna 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli 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 SST D-00.00.00 „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 
podłoŜa podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoŜa 
Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

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

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

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
7 Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu podłoŜa 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niŜ raz na 600 m2 

8 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoŜa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niŜ raz na 600 m2 
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6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 
 Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 
 Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od 
podanego w punkcie 5.4. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoŜa powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od    -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa) 
 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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 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 podłoŜa, 
zagęszczenie, 
utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
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 podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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 Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe oraz instrukcje. 

NaleŜy je traktować jako integralną część i czytać razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 6 tygodni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Roboty będą wykonywane ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajów UE oraz zgodnie                         

z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktów prawnych związanych z ochroną 

zdrowia i bezpieczeństwem pracy. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania                     
i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa  w ramach realizacji zadania: 

Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót na zadaniu:  
Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów              
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmują SST: 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych                
i półsztywnych [31]. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi 
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
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 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leŜeć między krzywymi granicznymi pól 
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej 
krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości 
warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa. Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Wymagania  

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa łamane 
śuŜel 

 

Badania 
 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 
pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

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

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej niŜ 5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niŜ 35 45 35 40 - - 

PN-B-06714 
-16 [4] 

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

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 PN-B-04481 

[1] 

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

od 30 
do 70 

od 30  do 
70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- BN-64/8931 

-01 [26] 

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

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

45 
 
 

40 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 

40 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 
 

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 
niŜ 2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 
25 cyklach zamraŜa- 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 
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nia, %(m/m), nie więcej niŜ 
9 

Rozpad krzemianowy i Ŝela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej 
niŜ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

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

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-
szanki kruszywa, %, nie mniejszy 
niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

PN-S-06102 
[21] 

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 

 Na warstwę odsączającą stosuje się: 
− Ŝwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
− piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 

 Na warstwę odcinającą stosuje się: 
− piasek wg PN-B-11113 [16], 
− miał wg PN-B-11112 [15], 
− geowłókninę o masie powierzchniowej powyŜej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

 Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
− wapno wg PN-B-30020 [19], 
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
− ŜuŜel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa i po 
zaakceptowaniu przez InŜyniera. 
 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.3.6. Woda 

 NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie 

jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być 

stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz  z profilowaniem                 
i zagęszczeniem podłoŜa” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 
Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15   ≤  5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej,  w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa,  w milimetrach. 
 JeŜeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną 
geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się  z warunku: 

   
O

d

90

50   ≤  1,2  (2) 

 
 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% 

(m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 
nie większych niŜ co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy 
moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie 
i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Odcinek próbny 

Nie dotyczy. 
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5.6. Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  JeŜeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych  z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąŜa Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót             
i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
    stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

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

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 
dla kaŜdej partii kruszywa i przy 

kaŜdej zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy, 
z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-
64/8931-02 [27] i nie rzadziej niŜ raz na 5000 m2, lub według zaleceń InŜyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2   ≤   2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności InŜyniera. 



45 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   

Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 
ROBOTY DROGOWE 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna 
w sposób ciągły planografem albo co        20 
m łatą na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niŜ raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie spręŜyste 
 

 

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyŜej leŜącej o co 
najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy  

 Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm,            
-2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

 Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

 Grubość podbudowy nie moŜe się  róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 
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− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
− ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku 
wnoś nie 

mniejszym  

 
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niŜ  

 

Maksymalne ugięcie spręŜyste 
pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-cenia 
mierzony płytą o średnicy 30 

cm, MPa 

niŜ,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obciąŜenia E1 

od drugiego 
obciąŜenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną 
grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją 
InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie 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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w SST: 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

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

zanieczyszczeń organicznych 
 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
 PN-B-06731 śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 
 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka 
 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
 PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
 PN-B-30020 Wapno 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
 PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
 PN-S-96035 Popioły lotne 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
 
 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe oraz instrukcje. NaleŜy je 

traktować jako integralną część i czytać razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one występowały. 
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Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niŜ 6 tygodni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajów UE oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktów prawnych związanych z ochroną zdrowia                      

i bezpieczeństwem pracy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   

Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 
ROBOTY DROGOWE 

 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 
 

D-04.04.02 
 

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznań 10.2008 



50 
 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   

Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 
ROBOTY DROGOWE 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego  w ramach realizacji zadania: 

Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót na zadaniu:  
Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy            
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 Ustalenia zawarte są w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która 
stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi 
w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa               
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, 
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn Ŝwiru większych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”              
pkt 2.3.2. 

3. SPRZĘT 

 Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

 Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Przygotowanie podłoŜa 

 Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% 
lub powyŜej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

5.5. Odcinek próbny 

Nie dotyczy. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.6. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST   D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa                     
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa  z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10. 
 
 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe oraz instrukcje. NaleŜy je 

traktować jako integralną część i czytać razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niŜ 6 tygodni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajów UE oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktów prawnych związanych z ochroną zdrowia                         

i bezpieczeństwem pracy. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej   w ramach realizacji zadania: 

Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót na zadaniu:  
Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z 
kostki brukowej betonowej. 
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 
− parkingów,  
− chodników,  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej lub oświadczenie producenta o zgodności wyrobu  z odpowiednią normą 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać: 
2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
na długości ± 3 mm, 
na szerokości ± 3 mm, 
na grubości ± 5 mm. 
 Kolor kostek – czerwony ( z wyjątkiem kostek szarych które naleŜy zastosować w celu wydzielenia miejsc parkingowych) 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 MPa. 
 Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa (w ocenie statystycznej z 
co najmniej 10 kostek). 
2.2.5. Nasiąkliwość 
 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niŜ 5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250  
 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, jeŜeli: 
próbka nie wykazuje pęknięć, 
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strata masy nie przekracza 5%, 
obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest większe niŜ 20%. 
2.2.7. Ścieralność 
 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niŜ 4 mm. 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
 Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niŜszej niŜ „32,5”. Zaleca się 
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 
2.3.2. Kruszywo 
 NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy załoŜonych parametrach 
wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg 
PN-B-32250. 
2.3.4. Dodatki 
 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie 
temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułoŜenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wymiatania piasku w 
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub 
krawęŜnikach. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 Kostki betonowe naleŜy przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. PodłoŜe 

 PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
5.3. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  być zgodny                 
z dokumentacją projektową. 
 Podbudowę, powinno, stanowić kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie, 
 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜna stosować krawęŜniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 lub inne typy krawęŜników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez InŜyniera. 
5.5. Podsypka 
 Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. 
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 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilŜona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego wzoru - wcześniej 
ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 
mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 
ulega zagęszczeniu. 
 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu 
wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
 NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących badań wyrobu na 
ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 
600 m2 powierzchni kostek ułoŜonych w nawierzchni). 
 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i 
wyniki badań przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy 

 Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówności podłuŜne 

 Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny 
przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 
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 Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niŜ 2 razy na 100 
m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci InŜynier. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

przygotowanie podłoŜa, 

ewentualnie wykonanie podbudowy, 

wykonanie podsypki, 

ewentualnie wykonanie ławy pod krawęŜniki. 

 Zasady ich odbioru są określone w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

przygotowanie podłoŜa (ewentualnie podbudowy), 

dostarczenie materiałów, 

wykonanie podsypki, 

ułoŜenie i ubicie kostki, 

wypełnienie spoin, 

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. Przepisy związane 

Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania                  i 
ocena zgodności 

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

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 

 

 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe oraz instrukcje. NaleŜy je 

traktować jako integralną część i czytać razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niŜ 6 tygodni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajów UE oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktów prawnych związanych z ochroną zdrowia                         

i bezpieczeństwem pracy. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych w ramach realizacji zadania: 

Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót na zadaniu:  
Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawęŜników: 
− betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
− betonowych na ławie tłuczniowej lub Ŝwirowej, 
− betonowych wtopionych na ławie betonowej, Ŝwirowej lub tłuczniowej, 
− betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące 
oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi              
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
− krawęŜniki betonowe, 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki. 

2.3. KrawęŜniki betonowe - klasyfikacja 

 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.3.1. Typy 

 W zaleŜności od przeznaczenia rozróŜnia się następujące typy krawęŜników betonowych: 
U   -   uliczne, 
D   -   drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 

 W zaleŜności od kształtu przekroju poprzecznego rozróŜnia się następujące rodzaje krawęŜników betonowych: 
− prostokątne ścięte   - rodzaj „a”, 
− prostokątne          - rodzaj „b”. 

2.3.3. Odmiany 

 W zaleŜności od technologii i produkcji krawęŜników betonowych, rozróŜnia się odmiany: 
1 - krawęŜnik betonowy jednowarstwowy, 
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2 - krawęŜnik betonowy dwuwarstwowy. 

2.3.4. Gatunki 

 W zaleŜności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawęŜniki betonowe dzieli się na: 
− gatunek 1 - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia krawęŜnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach                  
12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15]. 

2.4. KrawęŜniki betonowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Kształt i wymiary 

 Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawęŜników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2. 

 

a) krawęŜnik rodzaju „a” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) krawęŜnik rodzaju „b” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawęŜników 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Wymiarowanie krawęŜników 
 

Tablica 1. Wymiary krawęŜników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawęŜników,   cm 

krawęŜnika krawęŜnika l b h c d r 

U a 100 
20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 

D 

 

b 

 

100 
15 
12 
10 

20 
25 
25 

 

- 

 

- 

 

1,0 
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 
 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość wad 

i uszkodzeń 
 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.3. Składowanie 

 KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
odmian, gatunków i wielkości. 
 KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, 
szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość krawęŜnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawęŜników 

 Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania 
krawęŜników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawęŜników powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
 Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się: 
− nasiąkliwością, poniŜej 4%, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

2.4.4.2.  Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ „32,5” wg PN-B-19701 [10]. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.4.4.3. Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
 Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami 
innych asortymentów, gatunków i marek. 
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2.4.4.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niŜ 
„32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.6. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 

2.4.4, 
b) ławy Ŝwirowej - Ŝwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 

2.7. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] 
lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt  

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport krawęŜników 

  KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
  KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
  KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
 Kruszywa moŜna 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 naleŜy 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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
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 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody 
Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.1. Ława Ŝwirowa 

 Ławy Ŝwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta Ŝwirem i zagęszczenie go 
polewając wodą. 
 Ławy o wysokości powyŜej 10 cm naleŜy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

5.3.2. Ława tłuczniowa 

 Ławy naleŜy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. 
 Tłuczeń naleŜy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej naleŜy wyrównać klińcem                    
i ostatecznie zagęścić. 
 Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyŜej 10 cm naleŜy ławę wykonać dwuwarstwowo, starannie 
zagęszczając poszczególne warstwy. 

5.3.3. Ława betonowa 

 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich naleŜy stosować 
szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym 
naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na 
„wyrobienie” ścieku)  moŜe być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana piaskiem, Ŝwirem, 
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.2. Ustawienie krawęŜników na ławie Ŝwirowej lub tłuczniowej 

 Ustawianie krawęŜników na ławie Ŝwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o grubości 
warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej  
o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.4. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić Ŝwirem, piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawęŜników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się 
wyłącznie do krawęŜników ustawionych na ławie betonowej. 
 Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy 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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawęŜników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi  do akceptacji. 
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 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości                     
i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie                      
z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje 
się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników betonowych powinny obejmować wszystkie 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 

± 1 cm na kaŜde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać  1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m. Ławy ze Ŝwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu 

urządzenia zagęszczającego. 
 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna  z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ± 2 cm na kaŜde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników 

 Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego 

krawęŜnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 

m ustawionego krawęŜnika, 
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 100 m krawęŜnika, 

trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− ew. wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie krawęŜników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
− wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą, 
− ew. zalanie spoin masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

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

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
 10.3.  
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe oraz instrukcje. NaleŜy je 

traktować jako integralną część i czytać razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one występowały. 
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Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niŜ 6 tygodni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajów UE oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktów prawnych związanych z ochroną zdrowia                         

i bezpieczeństwem pracy. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 
związanych z wykonaniem chodnika z betonowej kostki brukowej w ramach realizacji zadania.  

Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót na zadaniu:  
Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodnika                   
z brukowej kostki betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami  i z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o takiej grubości są 
produkowane w kraju. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości  ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 
 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
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Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niŜ 5 

3 Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg PN-B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
     próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

 
 

brak 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niŜ 
4 

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niŜszej niŜ „32,5”. Zaleca się 
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2.  Kruszywo do betonu 

 NaleŜy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy załoŜonych parametrach 
wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie 
temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

 Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułoŜenia.  
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu 
min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina 
taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Koryto pod chodnik 

 Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi 
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. Wskaźnik 
zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej moŜna wykonywać 
bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego o  WP ≥ 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 

5.3. Podsypka 

 Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilŜona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Warstwa odsączająca 

 JeŜeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej wykonanie 
powinno być zgodne z warunkami określonymi  w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

 Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego wzoru - wcześniej 
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 
mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 
ulega zagęszczeniu. 
 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
 Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik                          
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddany do uŜytkowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę 
techniczną. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa 

 Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m:          ± 1 cm,  
− o szerokości powyŜej 3 m:    ± 2 cm, 

− szerokości koryta:    ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
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 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 ułoŜonego 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien 
przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 

 Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, 
jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą          
± 0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
− ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

10.2.  

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe oraz instrukcje. NaleŜy je 

traktować jako integralną część i czytać razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niŜ 6 tygodni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajów UE oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktów prawnych związanych z ochroną zdrowia                         

i bezpieczeństwem pracy. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z układaniem obrzeŜy betonowych wykonanych w ramach realizacji zadania: 

Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót na zadaniu:  
Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego 
obrzeŜa chodnikowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami podanymi             
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
− Ŝwir lub piasek do wykonania ław, 
− cement wg PN-B-19701 [7], 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - klasyfikacja 

 W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy: 
− obrzeŜe niskie  - On, 
− obrzeŜe wysokie - Ow. 
 W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeŜa dzieli się na: 
− gatunek 1  - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrzeŜa chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 
 obrzeŜe On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.4. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 

 Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
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Rysunek. 1 . Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeŜy 

Rodzaj Wymiary obrzeŜy,   cm 
obrzeŜa 1 b h r 

On 
75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

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

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów  
i gatunków. 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niŜ szerokość obrzeŜa. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30. 
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2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

 świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom  PN-B-11113 [6]. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 „KrawęŜniki 
betonowe” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport obrzeŜy betonowych 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 

5.3. PodłoŜe lub podsypka (ława) 

 PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze Ŝwiru lub piasku,           
o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta Ŝwirem lub piaskiem            
i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową                 
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości                      
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i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie                    
z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje 
się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek  z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną 

głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− rozścielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrzeŜa, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
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4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
świr i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

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

 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe oraz instrukcje. NaleŜy je 

traktować jako integralną część i czytać razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niŜ 6 tygodni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajów UE oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktów prawnych związanych z ochroną zdrowia                                   

i bezpieczeństwem pracy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   

Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 
ROBOTY DROGOWE 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 
 

D - 09.01.01 
 

ZIELEŃ  DROGOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznań 10.2008 



81 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   

Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 
ROBOTY DROGOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem zieleni drogowej w ramach realizacji zadania: 

Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót na zadaniu:  
Przebudowa budynku internatu zespołu szkół  im. A. Wodziczki w  Mosinie 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
− zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi             
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 

przekraczających 2 m wysokości, 
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 

zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Nasiona traw 

 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion róŜnych gatunków. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.4. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). 
Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniŜony w stosunku do gazonów lub krawęŜników            

o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawęŜnik powinien znajdować się  2 do 3 cm nad terenem, 
− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie 

wyrównana, 
− przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba Ŝe SST przewiduje inaczej, 
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba Ŝe SST przewiduje inaczej, 
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 

warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału 
gładkiego, 

− mieszanka nasion trawnikowych moŜe być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

 NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 

przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania 

mrozów (dla warunków klimatycznych Polski moŜna przyjąć pierwszą połowę października), 
− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym 

częstość koszenia i wysokość cięcia, naleŜy uzaleŜniać od gatunku wysianej trawy, 
− chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu naleŜy stosować           

z duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie  6 miesięcy od załoŜenia trawnika. 
 Trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów naleŜy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

5.2.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 

 W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje 
pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. 
 JeŜeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to naleŜy je zabezpieczyć na czas trwania budowy oraz po 
wykonaniu tych robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Trawniki 

 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
− ilości rozrzuconego kompostu, 
− prawidłowego uwałowania terenu, 
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
− gęstości zasiewu nasion, 
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
− zakładanie trawników, 
− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, odchwaszczanie. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 63 poz. 627 ze zmianami) 
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880) 
 
  
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe oraz instrukcje. NaleŜy je 

traktować jako integralną część i czytać razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niŜ 6 tygodni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajów UE oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktów prawnych związanych z ochroną zdrowia                         

i bezpieczeństwem pracy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STI 01.00 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 

kody CPV – 45331100-7 
 
1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania dla przebudowy budynku Internatu Zespołu 
Szkół im. A. Wodniczki w Mosinie i przebudowy części budynku na Zespole Rewalidacji  . 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót budowlano-montaŜowych wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie  
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.  
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  

• niezbędny demontaŜ przewodów i armatury 
• montaŜ przewodów z rur miedzianych o połączeniach lutowanych 
• montaŜ grzejników stalowych płytowych  
• montaŜ armatury 
• montaŜ pomp 
• rozruch i regulacja instalacji 
• montaŜ punktów stałych i podparć przesuwnych 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne”  

• Pojęcia ogólne 

Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu 
pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych 
pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego. 
 
Czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło. 
Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest równieŜ roztwór substancji 
zapobiegających korozji lub obniŜających temperaturę zamarzania wody. 
 
Instalacja (centralnego) ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów słuŜących 
do: 

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub 
przetwarzania tych parametrów (źródło ciepła) 

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna 
instalacji) 

- rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania 
ciepła w pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji). 

 
Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) – kotłownia. 
 
Kotłownia – zespół urządzeń, w których, dzięki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik 
grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu 
(budynku) lub wydzielonej jego części. W skład zespołu wchodzą takŜe urządzenia do 
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pomiaru i regulacji parametrów czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz 
urządzenia zabezpieczające proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego. 
 
Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania. 
 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu – najwyŜsza temperatura 
czynnika grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur 
powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 
 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie – 
temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach 
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 
 
Ciśnienie dopuszczalne – najwyŜsza wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, 
która nie moŜe być przekroczona w Ŝadnym punkcie instalacji. 
 
Ciśnienie robocze – najwyŜsza wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w 
instalacji podczas krąŜenia wody. 
 
Ciśnienie spoczynkowe – najwyŜsza wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji 
ogrzewania wodnego przy braku krąŜenia wody. 
 
Kotłownia wodna – kotłownia, w której otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest 
woda. 
 
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja ogrzewania wodnego, w 
której czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie 
przekraczającej 100°C. 
 
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna 
nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
 
Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) – instalacja, w 
której krąŜenie wody, wywołane jest pracą pompy. 
 
Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania 
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 
 
Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą 
przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane 
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego. 
 
Urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań 
wodnych w określonych granicach. 
 
Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 
 
Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optyczno-
akustyczny osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych). 
Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio 
poszczególne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki) 
 
Instalacja odpowietrzająca – zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych 
do oddzielania i usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części. 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” 
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2.0. MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
 

2.1. Materiały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania 
 

• rury miedziane 
znak CE 

• łączniki miedziane 
znak CE 

• lut miękki  
znak CE 

• grzejniki stalowe płytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym 
 ciśnienie próbne 1,3 MPa 
 maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 
 maksymalna temperatura robocza 110°C 

znak CE 
• głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem temperatury 

znak CE 
• zawory odcinające proste ze spustem 
 maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 
 maksymalna temperatura robocza 110°C 

znak CE 
• zawory kulowe gwintowane 

maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 
maksymalna temperatura robocza 110°C 
znak CE 

• zawory grzejnikowe przyłączeniowe ze spustem 
maksymalne ciśnienie robocze1,0 MPa 
maksymalna temperatura robocza 100 °C 
znak CE 

• zawory regulacyjno podpionowe gwintowane 
maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 
maksymalna temperatura robocza 110°C 
znak CE 

• zawory trójdrogowe regulacyjne gwintowane 
maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 
maksymalna temperatura robocza 110°C 
znak CE 

• odpowietrzniki automatyczne z zaworem 
maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 
maksymalna temperatura robocza 110°C 
znak CE 

• filtry siatkowe mufowe 
maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 
maksymalna temperatura robocza 100°C 
znak CE  

• pompy 
• punkty stałe 

deklaracja zgodności 
• podparcia przesuwne 

deklaracja zgodności 
 

2.2. Składowanie materiałów 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym naleŜy 
je odpowiednio chronić: 

- naleŜy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są składowane 
- rury w kręgach składować na płasko na równym podłoŜu (nie przekraczać wysokości 2 m) 
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- szczególnie naleŜy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi 
kapturkami 

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
- nie dopuszczać do zrzucania elementów 
- niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłoŜu 
- kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyŜszoną temperaturę i promieniowanie 
UV, w związku z czym naleŜy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 

Rury miedziane i stalowe naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych 
od szkodliwych par i gazów. 

Rury luzem układać naleŜy na gładkim i czystym podłoŜu w stosach o wysokości do 0,5 m. 

Nie naleŜy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych.  
 
3.0. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne”  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montaŜowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót oraz spawarka 300 A. 

 
4.0. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”  
 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t  
i skrzyniowym do 5 t. 
 
Rury, armaturę i urządzenia naleŜy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na 
którym są przewoŜone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 
przeładunku. 
 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 m. 
Rury w kręgach powinny w całości leŜeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
 
Materiały przewoŜone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 
uszkodzeniem w czasie transportu.  
 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Warunki Ogólne” . 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 

5.2. Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montaŜu Kierownik robót powinien stwierdzić, Ŝe: 
• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych 
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaŜ instalacji odpowiadają 

załoŜeniom projektowym. 
 

5.3. MontaŜ instalacji 

5.3.1. MontaŜ rurociągów 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, Ŝeby w najniŜszych miejscach 
załamań przewodów zapewnić moŜliwość odwadniania instalacji, a w najwyŜszych miejscach 
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załamań przewodów moŜliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się moŜliwość układania 
odcinków przewodów bez spadku, jeŜeli prędkość przepływu wody zapewni ich 
samoodpowietrzenie, a opróŜnianie wody jest moŜliwe przez przedmuchanie spręŜonym 
powietrzem. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach 
itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niŜ wynika to z wymagań dla materiału z 
którego wykonane są rury. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być 
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Przewody naleŜy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłuŜeń cieplnych 
(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji) 
Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej 
(przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. 
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłuŜeń cieplnych. 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułoŜone równolegle. 
Przewody pionowe naleŜy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 
1 cm na kondygnację. 
Oba przewody pionu dwururowego naleŜy układać zachowując stałą odległość między osiami 
wynoszącą 8 cm (±0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN40. Odległość między 
przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby moŜliwy był dogodny montaŜ tych 
przewodów. 
Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z 
lewej (dla patrzącego na ścianę). 
W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi naleŜy wykonać 
od strony pomieszczenia. 
Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 
(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 
 
Przewody poziome naleŜy prowadzić powyŜej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 
gazowych. 
 
Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co 
najmniej równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do 
rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od wewnętrznej 
największego przewodu przyłączonego co najmniej o 10%. 

 
5.3.2. Podpory 

Podpory stałe i przesuwne 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie naleŜy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju 
podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeŜeli nie zmienia to zaprojektowanego 
układu kompensacji wydłuŜeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych 
napręŜeń i odkształceń przewodów. 
 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umoŜliwi ć łatwy i trwały montaŜ przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy 
przesuw przewodu. 
 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w poniŜszych tabelach. 
 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych w instalacji ogrzewczej wodnej 
 

Przewód montowany 
pionowo1) inaczej 

 
Materiał 

Średnica nominalna 
rury 

m m 
1 2 3 4 

 DN 10 do DN 20 2,0 1,5 
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DN 25 2,9 2,2 
DN 32 3,4 2,6 
DN 40 3,9 3,0 
DN 50 4,6 3,5 
DN 65 4,9 3,8 

 
stal niestopowa 
(stal węglowa zwykła); 
stal odporna na korozję 

DN 80 5,2 4,0 
1)  lecz nie mniej niŜ jedna podpora na kaŜdą kondygnację 

 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów miedzianych w instalacji ogrzewczej wodnej 
 

Przewód montowany 
pionowo1) inaczej 

 
Materiał 

Średnica nominalna 
rury 

m m 
1 2 3 4 

DN 12 i DN 15 1,6 1,2 
DN 18 2,0 1,5 
DN 22 2,6 2,0 
DN 28 2,9 2,2 
DN 35 3,5 2,7 
DN 42 3,9 3,0 
DN 54 4,6 3,5 
DN 64 5,2 4,0 

DN 76,1 5,5 4,2 

 
 
Miedź – złącza lutowane 
kapilarnie: 
 
Miedź – złącza 
zaciskowe 

DN 88,9 6,1 4,7 
1)  lecz nie mniej niŜ jedna podpora na kaŜdą kondygnację 

 

                      Maksymalny odstęp między podporami przewodów  z PE – Xa , w instalacjach ogrzewczej wodnej 
 

Przewód montowany 
pionowo1) inaczej 

 
Materiał 

Średnica nominalna 
rury 

m m 
1 2 3 4 

 DN 16 do DN63 1,0 0,8 
1)  lecz nie mniej niŜ jedna podpora na kaŜdą kondygnację 

 
5.3.3. Prowadzenie przewodów bez podpór 

Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moŜe być prowadzony bez 
podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu”) 
lub izolacji osadzonej w warstwach podłoŜa podłogi. 
 
Przewód w rurze osłonowej lub izolacji powinien być prowadzony swobodnie. 
 

5.3.4. Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), naleŜy stosować tuleje ochronne. 
 
W tulei ochronnej nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około  
5 cm z kaŜdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyŜej 
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których 
wylot ze ścian powinien być osłonięty tarczką ochronną. 
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Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie 
się i utrudniającym powstanie w niej napręŜeń ścinających. 
 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinien 
być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej 
(szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
 

5.3.5. MontaŜ grzejników 

Grzejnik ustawiany przy ścianie naleŜy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
 
Grzejnik w poziomie naleŜy montować z uwzględnieniem moŜliwości jego odpowietrzania. 
 
Grzejniki płytowe stalowe naleŜy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w 
sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub 
stojakach. 
 
 

5.3.6. MontaŜ armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 
przy uŜyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z 
projektem technicznym. 
Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
zamocowania. 
Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a takŜe na gałęziach powinna 
być instalowana w takim połoŜeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod 
grzybek”. Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody 
w obu kierunkach. 
 

5.3.7. MontaŜ pomp 

MontaŜ pomp ściśle wg instrukcji producenta.  

5.3.8. Instalacje z rur miedzianych 

Cięcie rur miedzianych moŜe być wykonywane m. in. przy pomocy drobnozębnych piłek do 
metali. Zalecanym narzędziem jest jednak przecinarka krąŜkowa zapewniająca spełnienie 
podstawowego wymogu – prostopadłości płaszczyzny ciecia do osi rury. 
Bardzo waŜnymi czynnościami kończącymi operację cięcia są: 

- usunięcie rąbków (gratów) wewnętrznego i zewnętrznego 
- kalibrowanie końca rury, zwłaszcza rury miękkiej (w stanie rekrystalizowanym).  

Lutowanie złącz rur ze złączkami i rur między sobą wykonywane jest wyłącznie metodą 
kapilarnego połączenia kielichowego (lutowanie miękkie). Oznacza to, Ŝe szczelina między 
łączonymi elementami musi być równomierna i tak mała, aby powstał efekt zwany kapilarnym 
lub naczynia włoskowatego. 
Lutowanie miękkie prowadzone jest przy temperaturze poniŜej 450°C przy zastosowaniu spoiw 
(lutów) spełniających nie tylko wymogi wytrzymałości złącza, ale równieŜ wymagania 
higieniczne instalacji wody pitnej. 
Dla otrzymania prawidłowego złącza, istotne znaczenie mają: 
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- nie przekraczanie zakresu temperatury wybranego lutu, 
- dokładne oczyszczenie łączonych powierzchni do metalicznego połysku bezpośrednio 

przed czynnością właściwego lutowania, 
- nakładanie topnika tylko na zewnętrzną powierzchnię bosego końca, 
- kontrolowanie zasysania lutu w szczelinę złącza 
- usunięcie resztek topnika z obszaru złącza natychmiast po czynności właściwego 

lutowania. 
Wykonywanie połączeń rozłącznych w instalacjach rurowych narzuca konstrukcja łącznika lub 
instrukcja producenta. 

 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne” . 
 

6.2. Kontrola jako ści materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację InŜyniera. 

 
6.3. Kontrola jako ści robót 

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 

Badania naleŜy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść 

przewodów przez przegrody budowlane 
b) przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałoŜeniem otuliny 
c) po ukończeniu montaŜu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz 

dokonaniu regulacji 
d) w okresie gwarancyjnym 

 
6.3.2. Badanie odbiorników ciepła 

NaleŜy wykonywać sprawdzenie połoŜenia odbiornika względem jego odległości od elementów 
budowlanych sposób mocowania, wypoziomowanie, połączenie z gałązkami, rozmiary, 
umieszczenie zaworów odcinających i ich dostępność. 

 
6.3.3. Badanie przewodów 

NaleŜy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe naleŜy wykonać przez 
wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, 
połączenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, 
oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich połoŜenia względem podpór.  
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, 
sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia; 
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, połoŜenia połączeń kołnierzowych w 
przewodach ułoŜonych obok siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem siebie, 
sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 
sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadków 
gałązek ich średnic. 

 
6.3.4. Badanie armatury obejmuje 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie 
prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji termometrów 
oraz manometrów, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, 
działania przez obserwację wskazań. 
 

6.3.5. Badanie  pomp 

NaleŜy sprawdzić zgodność montaŜu z instrukcją producenta i projektem. 
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6.3.6. Badanie szczelności na zimno 

Badania nie naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niŜszej niŜ 0°C. Przed 
przystąpieniem do badania instalację naleŜy kilkakrotnie przepłukać. 
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyŜsza od +5°C) przed rozpoczęciem badania 
instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 
W tym okresie naleŜy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 
szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
 
Próby ciśnieniowe instalacji z rur miedzianych 
Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed załoŜeniem izolacji i 
zabudowaniem, naleŜy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej 
wody. Próbę ciśnieniową naleŜy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6” na ciśnienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 
0,4 MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności moŜna 
przystąpić do zakrycia izolacji bruzd i kanałów względnie do układania jastrychu. 

 
6.3.7. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 

Badanie moŜna podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno  
i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń 
instalacji. 
Próbę naleŜy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła. 
Podczas próby naleŜy dokonać oględzin wszystkich połączeń. 
Wszystkie nieszczelności i inne usterki naleŜy usunąć. 
Wynik próby uwaŜa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, 
a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

 
6.3.8. Badanie działania w ruchu 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych naleŜy sprawdzić, czy wykonane przegrody 
zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. NaleŜy sprawdzić szczelność okien i 
drzwi oraz spowodować usunięcie zauwaŜonych usterek. Istotne spostrzeŜenia powinny być 
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony 
w protokole odbioru. 
Regulacja montaŜowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji 
wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w 
zaworach z podwójną regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po 
zakończeniu montaŜu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. 
Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte; 
ponadto naleŜy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 
 
Po przeprowadzeniu regulacji montaŜowej, podczas dokonywania odbioru poprawności 
działania, naleŜy dokonywać pomiarów w następujący sposób: 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność 
pomiaru ±0,5°C; termometr ten naleŜy umieszczać w miejscu zacienionym na 
wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niŜ 2 m od budynku 

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą: 
- termometrów zapewniających dokładność pomiaru ±0,5°C – w przypadku 

ogrzewania wodnego 
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za 

pomocą manometru róŜnicowego podłączonego do króćców na głównych 
rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność pomiaru ±0,5°C; termometry te 
zabezpieczone przed wpływem promieniowania naleŜy umieszczać na wysokości 0,5 m 
nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku 
miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie 
przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi – 10 m 

e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w 
ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych 
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(termistorowych) o dokładności odczytu 0,5°C. Pomiary te naleŜy przeprowadzać na 
prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni 
zewnętrznych rury w punkcie przyłoŜenia czujnika przyrządu. 

 
Ocena regulacji i kryteria oceny: 

a. Oceny efektów regulacji montaŜowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego 
naleŜy dokonać przy temperaturze zewnętrznej: 

- w przypadku ogrzewania pompowego – moŜliwie najniŜszej, lecz nie niŜszej niŜ 
obliczeniowa i nie wyŜszej niŜ +6°C 

b. Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montaŜowej instalacji ogrzewania 
wodnego polega na: 

- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych 
rozdzielaczach i porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla 
aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od 
rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej temperatury w 
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu 
regulacyjnego więcej niŜ ±1°C 

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliŜony, 
przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk”, a w przypadkach wątpliwych 
przez pomiar temperatury powrotu 

- Skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy 
odbiorze poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. 
Dopuszczalna odchyłka temperatury ±1°C. 
W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uŜytkowych 
konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków uŜytkowania (dodatkowych 
źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.,), na kształtowanie się temperatury 
powietrza 

- Skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych 
rozdzielaczach i porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w 
ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się 
mieścić w granicach ±10% obliczeniowego spadku ciśnienia 

- Skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na 
rozdzielaczu 
 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, naleŜy: 
- Przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie 

przepływów wody przez piony i grzejniki 
- Określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w 

doborze wielkości grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, 
nieprawidłowe wykonanie elementów konstrukcyjno-budowlanych decydujących o 
rzeczywistym zuŜyciu ciepła itp.) i usunąć te przyczyny 

 
7.0. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne” . 
 
Jednostkami obmiaru są: 

• przewody rurowe       1 mb  
dla kaŜdego typu i średnicy; długość naleŜy mierzyć wzdłuŜ osi przewodu, do ogólnej 
długości przewodu naleŜy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; długość 
zwęŜki naleŜy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość 
przewodów przy badaniach instalacji na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna 
stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych 

• złączki, zawory, grzejniki, głowice termostatyczne, filtry, pompy   1 szt. 
dla kaŜdego typu i średnicy  

 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac 
wykonawczych i jego wyniki naleŜy umieścić w protokole odbiorowym, który naleŜy zachować do 
odbioru końcowego. 
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8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne” . 
 

8.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie 
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 
wykonanie elementów tej instalacji. 
 
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy dokonywać szczególnie, jeŜeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 
 
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 
otworu; 

b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 
pionowego instalacji – zgodność bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego 
instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka 
instalacji w przegrodzie zewnętrznej – projektowana izolacja cieplna bruzdy, 

c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji ogrzewczej 

 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 
protokole naleŜy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole naleŜy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 
8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji ogrzewczej 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: 
przewodów ułoŜonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w 
rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach oraz 
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego. 
 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji. 
 
W ramach odbioru częściowego naleŜy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian w tym projekcie; 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 
Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Do protokołu odbioru naleŜy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
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W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole naleŜy określić zakres 
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy 
ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 
8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji ogrzewczej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej; 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym; 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montaŜową 

oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio 
zasilające instalację zapewniało uzyskanie załoŜonych parametrów czynnika grzejnego 
(temperatury zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne); 

e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie 
wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej. 

 
Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami; 
d) obmiary powykonawcze; 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
k) instrukcję obsługi instalacji 

 
W ramach odbioru końcowego naleŜy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do uŜytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
uŜytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji. W ramach odbioru ponownego naleŜy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy 
odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody 
instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 

9.0. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
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Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki 
Ogólne” . 
 
Cena za roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania zawiera: 

- wykonanie robót przygotowawczych 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść przez 

przegrody 
- ułoŜenie i łączenie rur 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 

 
Cena za roboty instalacyjne dla montaŜu armatury i pomp zawiera: 

- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- montaŜ armatury i pomp 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 

 
Cena za roboty instalacyjne dla montaŜu grzejników zawiera: 

- wykonanie robót przygotowawczych 
- zakup i dostawę materiałów 
- osadzenie wsporników w ścianie lub podłodze 
- montaŜ grzejników 
- montaŜ zaworów grzejnikowych na zasilaniu i powrocie 
- wykonanie nastawy wstępnej na zaworach grzejnikowych 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST. 

 
Po zakończeniu wszystkich prac naleŜy uprzątnąć miejsce pracy. 

 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polskie Normy 

PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 
budynkach. 

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania – 
Terminologia. 

 
PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Termostatyczne 

zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa – Wymiary 
przyłączeniowe. 

 
PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych – badania. 

 
PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory 

grzejnikowe. 
 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze. 
 
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i 
przewodach wentylacyjnych. 

 
PN-EN-1886:2008 Wentylacja budynków  - centrale wentylacyjne i 

klimatyzacyjne . Własności mechaniczne 
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PN-EN 10224:2003 Rury stalowe ze szwem przewodowe  
PN-EN 10219-2:2000 
PN-EN 10219-1:2000 
PN-EN 1057:2006 Miedź i stopy miedzi. 
 Rury okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 

instalacjach sanitarnych i ogrzewania 
 
PN-EN 1254-1:2004  Miedź i stopy miedzi. 
 Łączniki instalacyjne. Część 1 
 Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego 

lutowania miękkiego i twardego. 
 
PN-EN 1254-2:2004 Miedź i stopy miedzi. 
 Łączniki instalacyjne. Część 2 
 Łączniki do rur miedzianych z końcówkami tworzywowymi  
 do zaciskania. 
 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki – Wymagania i warunki techniczne. 
PN-EN 442-1:1999/A1:2005 
 

• Inne dokumenty  

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie 
 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i 
projektowania – wyd. COBRTI INSTAL 1994 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wyd. 
PKTSGGiK 1996 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 – wyd. COBRTI 
INSTAL, maj 2003r. 

 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 
aktualnej treści. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STI 01.01 

IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI RUROWYCH  
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 

kody CPV – 45321000-3 
                           
1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji cieplnych dla instalacji rurowych: c.o dla przebudowy budynku 
Internatu Zespołu Szkół im. A. Wodniczki w Mosinie i przebudowy części budynku na Zespole 
Rewalidacji  . 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlano-montaŜowych wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie  
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.  
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne”  

• Pojęcia ogólne 

Izolacja cieplna – osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń ograniczająca 
straty przesyłanego lub magazynowanego ciepła do otoczenia. 
 
Izolacja właściwa – warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiału o 
odpowiednio małym współczynniku przewodzenia ciepłą 
 
Płaszcz ochronny – warstwa izolacji cieplnej chroniąca izolację właściwą przed 
niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne”  
 

2.0. MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
 

2.1. Materiały do wykonania izolacji cieplnych  
• otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z mocną folia z polietylenu 

współczynnik przewodzenia ciepła 
 λ = 0,035 W/mK przy 10°C 
 λ = 0,038 W/mK przy 40°C 
temperatura pracy od -80° do +95°C 
znak CE 
klasyfikacja ogniowa ITB 

• otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej z płaszczem PVC 
współczynnik przewodzenia ciepła 
 λ = 0,035 W/mK przy 40°C 
 max temperatura pracy +135°C 
znak CE 
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klasyfikacja ogniowa ITB 
• klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia  

 znak CE 
 

2.2. Składowanie materiałów 

Izolacje mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku z czym naleŜy chronić je 
przed długotrwałą ekspozycją słoneczną. 
Izolacje naleŜy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach 
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 

 
3.0. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montaŜowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót. 
 

4.0. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Materiały przewoŜone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem  
i uszkodzeniem w czasie transportu.  
 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Warunki Ogólne” . 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji harmonogram robót. 
 

5.2. Rozpoczęcie robót 

MontaŜ izolacji naleŜy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności, wykonaniu zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości powyŜszych robót protokołem odbioru. 
 

5.3. MontaŜ izolacji 

Wszystkie prace montaŜowe na rurach i kształtkach powinny być wykonywane w temperaturze 
otoczenia. 
MontaŜ izolacji naleŜy prowadzić ściśle wg instrukcji montaŜu producenta otulin. 
Powierzchnia rurociągów, armatury i urządzeń powinna być czysta, sucha.  
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami, tłuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie całkiem wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną. JeŜeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnię naleŜy oczyścić z 
kurzu, brudu, oleju, tłuszczu i pyłu za pomocą płynu czyszczącego. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być równieŜ suche, czyste i nie 
uszkodzone. 
Składowanie materiałów na stanowisku pracy powinno wykluczać moŜliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia.  
NaleŜy zwracać uwagę na narzędzia (noŜe i wykrojniki), powinny być ostre klej powinien być 
świeŜy a pędzle czyste. 
Izolacja podczas montaŜu powinna być „ściskana”. Jest to istotne zwłaszcza przy połączeniach 
oraz gdy materiał jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. 
Nie moŜna łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montaŜowych. 
Zawsze naleŜy kleić starannie izolacje na stykach czołowych i wzdłuŜnych nanosząc równomiernie 
cienką warstwę kleju z dwóch stron. 
NaleŜy przyklejać równieŜ otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 cm. 
Nigdy nie naleŜy izolować instalacji podczas jej działania.  
Po zakończeniu montaŜu izolacji naleŜy odczekać ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby 
proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakończył się całkowicie. 
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6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne” . 
 

6.2. Kontrola jako ści materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację InŜyniera. 
 

6.3. Kontrola jako ści robót 

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 

Badania naleŜy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed 
zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
 

6.3.2. Badanie izolacji 

NaleŜy sprawdzić prawidłowość montaŜu otulin i jej zgodność z dokumentacją techniczną  
i Specyfikacją Techniczną co do rodzaju, gatunku i grubości handlowej. 

 
7.0. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne” . 
 
Jednostkami obmiaru są: 

• otuliny z pianki polietylenowej z folią PE     1 mb 
dla kaŜdego typu i średnicy; długość naleŜy mierzyć wzdłuŜ osi przewodu 

• otuliny z pianki poliuretanowej z płaszczem PVC    1 mb 
dla kaŜdego typu i średnicy; długość naleŜy mierzyć wzdłuŜ osi przewodu 

 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac 
wykonawczych i jego wyniki naleŜy umieścić w protokole odbiorowym, który naleŜy zachować do 
odbioru końcowego. 
 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne” . 
 

8.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie izolacji cieplnych 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
izolacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie 
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 
wykonanie elementów tej instalacji. 
 
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy dokonywać szczególnie, jeŜeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 
 
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

a) Prowadzenie przewodów instalacji 
b) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
c) wykonanie przewidywanych prób szczelności instalacji. 

 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania izolacji. W 
protokole naleŜy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania izolacji, w protokole naleŜy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
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8.2. Odbiór techniczny częściowy izolacji cieplnych 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów 
ułoŜonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w rurach 
płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach oraz 
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. 
W ramach odbioru częściowego naleŜy: 

a) sprawdzić czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w 
tym projekcie; 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części izolacji z wymaganiami określonymi w 
projekcie i Specyfikacji Technicznej 

Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole naleŜy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części izolacji, 
które były objęte odbiorem częściowym.  
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole naleŜy określić zakres i 
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy 
ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 

8.3. Odbiór techniczny końcowy izolacji cieplnych 

Izolacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej; 
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym; 
Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami; 
d) obmiary powykonawcze; 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano izolację 
W ramach odbioru końcowego naleŜy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
projekcie i Specyfikacji Technicznej 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

 
9.0. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki 
Ogólne” . 
 
Cena za roboty związane z izolacją cieplną dla instalacji rurowych zawiera: 

- wykonanie robót przygotowawczych 
- zakup i dostawę materiałów 
- ułoŜenie izolacji na rurociągach 
- zabezpieczanie przed uszkodzeniem 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
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- uprzątnięcie miejsca pracy 
 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polskie Normy 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze. 

 
• Inne dokumenty  

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie 
 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 
aktualnej treści. 

 





                                                        Internat Zespół szkół im. A. Wodiczki w Mosinie  
                                                    Specyfikacja Techniczna instalacji elektrycznej windy 
 

Opracowanie: tech. Tadeusz Piątek  10

STE 01.02 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W INDY 

                            KOD  CPV 45212410-3  
     Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych oferującyh miejsca    
noclegowe 

 
 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji elektrycznych związanych z przebudową budynku Internatu Zespołu Szkół im. A. Wodiczki w 
Mosinie – w zakresie windy  

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót umoŜliwiających wykonanie i 
odbiór robót określonych w punkcie 1.1 obejmujących: 
• montaŜ instalacji gniazd wtykowych i łączników instalacyjnych 
• montaŜ instalacji oświetleniowej, 

 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia ujęte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), 
PBUE, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz określeniami podanymi w STO 
„Wymagania ogólne”. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za zgodność z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną oraz postanowieniami umowy o wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące całości robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Uwagi ogólne 

Materiały przeznaczone do zastosowania na budowie powinny mieć wymagane świadectwa jakości, atesty, 
certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości 
dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych materiałów nie mogą one być wbudowane. Stosowanie 
materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inspektora nadzoru. Materiały 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru nie mogą być zamienione bez jego zgody. Wykaz materiałów, 
sprzętu i maszyn przewidzianych do wykorzystania wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
2.2 Materiały dla wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych 

• Przewody kabelkowe 
Przewody kabelkowe typu YDY i YDYp z Ŝyłami miedzianymi w izolacji polwinitowej na napięcie 750 V. 
Dla Ŝyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno niebieski, a dla Ŝyły ochronnej kombinacja barw Ŝółto 
– zielonej. Na powłoce przewodów kabelkowych winno znajdować się oznakowanie producenta, napięcie 
znamionowe izolacji, znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. 

• Osprzęt instalacyjny 
Osprzęt instalacyjny tj. wyłączniki, gniazda wtykowe, puszki rozgałęźne natynkowe i podtynkowe. W 
pomieszczeniach wilgotnych osprzęt p.t. IP 44. Całość sprzętu winna posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa i znak dopuszczania do obrotu handlowego. 

• Oprawy oświetleniowe 
Zastosować oprawy oświetleniowe o typie budowy i o parametrach odpowiadających przyjętym w projekcie 
oprawom - zgodnie z projektem. Oprawy wyposaŜone w moduł awaryjnego zasilania pracować będą w trybie 
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awaryjno uŜytkowym. Oprawy te oznakować Ŝółtym paskiem o szerokości 2 cm. Oprawy oświetleniowe 
winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego. 
Typy i rodzaje korytek instalacyjnych oraz rur ochronnych winny być zgodne z projektem. 
) 

• Połączenia wyrównawcze 
- Magistrala wyrównawcza główna (ogólna) – bednarka FeZn 25x3 

 
 

2.3 Materiały do budowy oświetlenia terenu 

• Oprawy oświetlenia zewnętrznego 
Oprawa oświetleniowa IP 44, kanałowa bryzgoszczela. Oprawy powinny posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego 
. 

 
2.4 Magazynowanie materiałów na budowie 

Dostarczone na budowę materiały elektryczne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 
przystosowanych do tego celu, suchych. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wymagane świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych, 
jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z Projektem i ST.  

 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt:  

- samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg 
- elektronarzędzia ręczne 
- przyrządy pomiarowe do prób  i badań pomontaŜowych 
Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie 

 
3.2 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
3.3 Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, projektu organizacji robót, planu 

BIOZ, które uzyskały akceptację inspektora nadzoru. 
 
3.4 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu: 
- samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg 
Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjne 
 

4.2 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót i planem BIOZ, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.  

 
4.3 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne wymagania 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji 
budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na 
budowę, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, planu BIOZ oraz postanowieniami umowy. Wykonawca 
realizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące roboty przygotowawcze: 
- roboty demontaŜowe 
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu  budowlanego 
- wykonanie niezbędnej koordynacji robót po zapoznaniu się z projektami pozostałych branŜ. 

 
5.2 Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.2.1 Instalacje elektryczne windy 

 Przewody instalacji oświetlenia, gniazd 230V, siły, sterownicze, słaboprądowe, połączeń wyrównawczych w 
głównych ciągach prowadzić na korytkach w listwach i rurach ochronnych. Zamontować osprzęt 
instalacyjny, podłączyć urządzenia  technologiczne, oprawy oświetleniowe, Wykonać instalację połączeń 
wyrównawczych głównych i miejscowych. Przeprowadzić w poszczególnych fazach robót wymagane 
pomiary, próby. Całość instalacji elektrycznych windy wykonać zgodnie z Projektem. Wykonanie instalacji 
elektrycznej  koordynować na bieŜąco z realizacja pozostałych instalacji. Ponadto uwzględnić wymogi DTR 
dostarczonych urządzeń. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania  robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano 
w STO „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót. Wszystkie 
badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi 
nadzoru kopię raportów z wynikami badań (pomiarów) nie późnij niŜ w terminie i w formie określonej w 
umowie. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
W czasie prowadzenia robót jak równieŜ po ich ukończeniu naleŜy przeprowadzić próby i badania 
pomontaŜowe: 
- sprawdzanie i badanie przewodów po ułoŜeniu, (przed zasypaniem) 
- sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego po ułoŜeniu, 
- badanie rezystancji izolacji, 
- badanie skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej, badaniu ciągłości połączeń wyrównawczych, 
- pomiar rezystancji uziemienia, 
- pomiar natęŜenia oświetlenia, 
- badanie urządzeń róŜnicowo - prądowych 
Z przeprowadzonych prób i badań naleŜy sporządzić stosowne protokoły z oceną i interpretacją wyników w 
stosunku do obowiązujących przepisów i norm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” 
 
7.2 Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w niŜej wymienionych jednostkach miary: 

m - dla dostaw kabli, przewodów, i połączeń instalacji wyrównawczych, uziomów otokowych oraz zwodów 
poziomych i pionowych, ułoŜenia korytek i listew kablowych, 

m3 - wykopy, nasypanie warstwy piasku, 
szt. - dla rozdzielnic nn, szaf, pojedynczych aparatów elektrycznych, 

 
7.3 Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie  postanowieniami umowy, w jednostkach miary 

ustalonych w Przedmiarze Robót. 
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7.4 Ilość robót oblicza się według obmiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej STO i ujmuje w księdze obmiaru. 
 
7.5. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 

nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcie  podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 
 
8.3 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
 
8.4 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STO „wymagania ogólne”. 
 
9.2 Cena wykonania robót obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składanie, 
- wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych, montaŜu osprzętu; montaŜu i rozruchu  urządzeń,  
- wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykuć bruzd i wnęk oraz wykonanie napraw i wyprawek 

tynkarskich, 
- montaŜ i demontaŜ rusztowań niezbędnych do wykonania robót 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej robót,  
- uporządkowanie placu budowy po robotach, 
- wykonanie badań i prób pomontaŜowych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 62305-4:2006  
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych (oryg.)  
Wprowadza: EN 62305-4:2006 [IDT] 
 
PN-EN 50428:2005  
Łączniki do instalacji domowych i podobnych instalacji elektrycznych stałych -- Norma uzupełniająca -- 
Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w systemach elektronicznych w budynkach mieszkalnych i 
obiektach budowlanych (HBES) (oryg.)  
Wprowadza: EN 50428:2005 [IDT] 
PN-EN 50428:2005/A1:2007  
Łączniki do instalacji domowych i podobnych instalacji elektrycznych stałych -- Norma uzupełniająca -- 
Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w systemach elektronicznych w budynkach mieszkalnych i 
obiektach budowlanych (HBES) (oryg.)  
Wprowadza: EN 50428:2005/A1:2007 [IDT] 
 
PN-EN 62305-4:2006  
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych (oryg.)  
Wprowadza: EN 62305-4:2006 [IDT] 
 
PN-HD 60364-4-443:2006  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 
Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.)  
Wprowadza: HD 60364-4-443:2006 [IDT] 
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Zastępuje: PN-IEC 60364-4-443:1999 
 
PN-HD 60364-5-51:2006  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- 
Postanowienia ogólne (oryg.)  
Wprowadza: HD 60364-5-51:2006 [IDT] 
Zastępuje: PN-IEC 60364-5-51:2000 
 
PN-HD 60364-5-54:2007  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-54: Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- 
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych (oryg.)  
Wprowadza: HD 60364-5-54:2007 [IDT] 
Zastępuje: PN-IEC 60364-5-54:1999, PN-IEC 60364-5-548:2001 
 
PN-HD 60364-5-559:2006  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- 
Inne wyposaŜenie -- Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe (oryg.)  
Wprowadza: HD 60364-5-559:2005 [IDT] 
 
PN-HD 60364-7-701:2007  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 
lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub natrysk (oryg.)  
Wprowadza: HD 60364-7-701:2007 [IDT] 
Zastępuje: PN-IEC 60364-7-701:1999 
 
PN-IEC 60364-1:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe  
Wprowadza: IEC 60364-1:1992 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-01:1991 
 
PN-IEC 60364-4-41:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przeciwporaŜeniowa  
Wprowadza: IEC 60364-4-41:1992 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-41:1992 
 
PN-IEC 60364-4-42:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
skutkami oddziaływania cieplnego  
Wprowadza: IEC 60364-4-42:1980 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-42:1991 
 
PN-IEC 60364-4-43:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
prądem przetęŜeniowym  
Wprowadza: IEC 60364-4-43:1977 [IDT], IEC 60364-4-43:1977/A1:1997 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-43:1991 
 
PN-IEC 60364-4-45:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
obniŜeniem napięcia  
Wprowadza: IEC 60364-4-45:1984 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-45:1992 
 
PN-IEC 60364-4-46:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Odłączanie 
izolacyjne i łączenie  
Wprowadza: IEC 60364-4-46:1981 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-46:1993 
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PN-IEC 60364-4-47:2001  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie 
środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed poraŜeniem 
prądem elektrycznym  
Wprowadza: IEC 60364-4-47:1981 [IDT], IEC 60364-4-47:1981/A1:1993 [IDT] 
Zastępuje: PN-IEC 60364-4-47:1999 
 
PN-IEC 60364-4-444:2001  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
przepięciami -- Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych  
Wprowadza: IEC 60364-4-444:1996 [IDT] 
 
PN-IEC 60364-4-473:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym  
Wprowadza: IEC 60364-4-473:1977 [IDT], IEC 60364-4-473:1977/A1:1998 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-473:1991 
 
PN-IEC 60364-4-482:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór środków 
ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych -- Ochrona przeciwpoŜarowa  
Wprowadza: IEC 60364-4-482:1982 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-482:1991 
 
PN-IEC 60364-5-52:2002  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- 
Oprzewodowanie  
Wprowadza: IEC 60364-5-52:1998 [IDT] 
 
PN-IEC 60364-5-53:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza  
Wprowadza: IEC 60364-5-53:1994 [IDT] 
Zastępuje: PN-IEC 60364-5-53:1999 
 
PN-IEC 60364-5-54:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- Uziemienia i 
przewody ochronne  
Wprowadza: IEC 60364-5-54:1980 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-54:1992 
 
PN-IEC 60364-5-56:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- Instalacje 
bezpieczeństwa  
Wprowadza: IEC 60364-5-56:1980 [IDT], IEC 60364-5-56:1980/A1:1998 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-56:1992 
 
PN-IEC 60364-5-523:2001  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- ObciąŜalność 
prądowa długotrwała przewodów  
Wprowadza: IEC 60364-5-523:1999 [IDT] 
 
PN-IEC 60364-5-534:2003  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- Urządzenia do 
ochrony przed przepięciami  
Wprowadza: IEC 60364-5-534:1997 [IDT] 
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PN-IEC 60364-5-537:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia  
Wprowadza: IEC 60364-5-537:1981 [IDT], IEC 60364-5-537:1981/A1:1989 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-537:1992 
 
PN-IEC 60364-5-548:2001  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- Układy 
uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych  
Wprowadza: IEC 60364-5-548:1999 [IDT] 
 
PN-IEC 60364-5-559:2003  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- Inne 
wyposaŜenie -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  
Wprowadza: IEC 60364-5-559:1999 [IDT] 
 
PN-IEC 60364-6-61:2000 - NORMA WYCOFANA BEZ ZASTĄPIENIA  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -- Sprawdzanie odbiorcze  
Wprowadza: IEC 60364-6-61:1986 [IDT], IEC 60364-6-61:1986/A1:1993 [IDT], IEC 60364-6-
61:1986/A2:1997 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-61:1993 
 
PN-IEC 60364-7-701:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -
- Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy  
Wprowadza: IEC 60364-7-701:1984 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-701:1991 
 
PN-IEC 60364-7-714:2003  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -
- Instalacje oświetlenia zewnętrznego  
Wprowadza: IEC 60364-7-714:1996 [IDT] 
 
PN-E-05010:1991  
Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych  
Wprowadza: IEC 60449:1973 [IDT] 
 
PN-EN 50346:2004  
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania  
Wprowadza: EN 50346:2002 [IDT] 
 
PN-EN 50346:2004/A1:2008  
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania (oryg.)  
Wprowadza: EN 50346:2002/A1:2007 [IDT] 
 
PN-HD 361 S3:2002  
Klasyfikacja przewodów i kabli  
Wprowadza: HD 361 S3:1999 [IDT] 
Zastępuje: PN-HD 361 S3:2002 
 
PN-HD 361 S3:2002/A1:2006 - NORMA WYCOFANA BEZ ZASTĄPIENIA  
Klasyfikacja przewodów i kabli (oryg.)  
Wprowadza: HD 361 S3:1999/A1:2006 [IDT] 
 
PN-HD 361 S3:2002/A1:2007  
Klasyfikacja przewodów i kabli  
Wprowadza: HD 361 S3:1999/A1:2006 [IDT] 
 
PN-HD 603 S1:2002  
Kable rozdzielcze na napięcie znamionowe 0,6/1 kV (oryg.)  
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Wprowadza: HD 603 S1:1994 [IDT], HD 603 S1:1994/A1:1997 [IDT] 
 
PN-HD 603 S1:2006  
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV  
Wprowadza: HD 603 S1:1994 [IDT], HD 603 S1:1994/A2:2003 [IDT], HD 603 S1:1994/A1:1997 [IDT] 
 
PN-HD 603 S1:2002/A3:2007  
Kable rozdzielcze na napięcie znamionowe 0,6/1 kV (oryg.)  
Wprowadza: HD 603 S1:1994/A3:2007 [IDT] 
 
PN-HD 603 S1:2006/A3:2007 - NORMA WYCOFANA BEZ ZASTĄPIENIA  
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV (oryg.)  
Wprowadza: HD 603 S1:1994/A3:2007 [IDT] 
 
PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007  
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV  
 
PN-E-01002:1997  
Słownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody  
Zastępuje: PN-E-01002:1961 
 
 
Od 01.01.2008r. zostało zmienione podawanie informacji o normach EN uznanych za PN. Usunięto oznaczenie 
(U) dodawane po numerze PN, a w celu identyfikacji normy opublikowanej w języku oryginału po tytule normy 
wprowadzono oznaczenie (oryg.) 
 
 
• Inne dokumenty 

BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 
• Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U nr 207/2003 poz. 2016 

oraz zmiany Dz.U nr 6/2004 poz. 41 i Dz.U. nr 92/2004, poz. 881, Dz. U.nr 93/2004, poz. 888). 
• Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. nr 

80/2000, poz. 904 
• Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.1993r. – Dz.U nr 55/93, poz. 250 z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108/2002, poz. 953). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) 
wraz ze zmianą Dz. U. nr 109/2004, poz. 1156. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób 
zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów 
instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagana jest posiadanie kwalifikacji, jednostek 
organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjną, oraz wysokości opłat pobieranych za 
sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U. nr 59 , poz. 377) wraz ze zmianą Dz. U. nr 15/2000 poz. 187. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r. poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U nr 120/2003 poz. 
1126. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113, poz.728). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, 
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwporaŜeniowej (Dz.U. nr 22, 
poz. 206). 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej – system sygnalizacji poŜaru. Dz. U nr 121/2003. 

• Rozporządzeniu ministra Gospodarki i Pracy z 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków 
przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. Z 2005r. nr 2 
poz. 6). 

• Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (M.P z 1996r. Nr 28, oz. 295) 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stęŜeń 
i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowi, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i 
elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19, poz. 23) 

• Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (Mon. Pol. Nr 48, poz. 463)  

• Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (Mon. Pol. Nr 22, poz. 216). 

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych PBUE wyd. WEMA 1997r.  
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych tom V oraz inne 

obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej. 
 
 

UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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STE 01.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE  

KOD  CPV 45212410-3 
 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych oferujących miejsca 
noclegowe 

 
 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji elektrycznych związanych z przebudową budynku internatu zespołu szkół im. A. Wodiczki w 
Mosinie ul. Topolowa 2  

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót umoŜliwiających wykonanie i 
odbiór robót określonych w punkcie 1.1 obejmujących: 

montaŜ rozdzielnic 
• montaŜ instalacji gniazd wtykowych i łączników instalacyjnych 
• montaŜ instalacji oświetleniowej, 
• montaŜ instalacji teletechnicznej 

 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia ujęte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), 
PBUE, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz określeniami podanymi w STO 
„Wymagania ogólne”. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za zgodność z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną oraz postanowieniami umowy o wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące całości robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Uwagi ogólne 

Materiały przeznaczone do zastosowania na budowie powinny mieć wymagane świadectwa jakości, atesty, 
certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości 
dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych materiałów nie mogą one być wbudowane. Stosowanie 
materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inspektora nadzoru. Materiały 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru nie mogą być zamienione bez jego zgody. Wykaz materiałów, 
sprzętu i maszyn przewidzianych do wykorzystania wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
2.2 Materiały dla wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych 

• Przewody kabelkowe 
Przewody kabelkowe typu YDY i YDYp z Ŝyłami miedzianymi w izolacji polwinitowej na napięcie 750 V. 
Dla Ŝyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno niebieski, a dla Ŝyły ochronnej kombinacja barw Ŝółto 
– zielonej. Na powłoce przewodów kabelkowych winno znajdować się oznakowanie producenta, napięcie 
znamionowe izolacji, znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. 

• Osprzęt instalacyjny 
Osprzęt instalacyjny tj. wyłączniki, gniazda wtykowe, puszki rozgałęźne natynkowe i podtynkowe. W 
pomieszczeniach wilgotnych osprzęt p.t. IP 44. Całość sprzętu winna posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa i znak dopuszczania do obrotu handlowego. 

• Oprawy oświetleniowe 
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Zastosować oprawy oświetleniowe o typie budowy i o parametrach odpowiadających przyjętym w projekcie 
oprawom - zgodnie z projektem. Oprawy wyposaŜone w moduł awaryjnego zasilania pracować będą w trybie 
awaryjno uŜytkowym. Oprawy te oznakować Ŝółtym paskiem o szerokości 2 cm. Oprawy oświetleniowe 
winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego. 

• Konstrukcje wsporcze do instalacji 
- korytka kablowe  
- listwy elektroinstalacyjne 

 
Typy i rodzaje korytek instalacyjnych oraz rur ochronnych winny być zgodne z projektem. 

• Rozdzielnice 
Parametry, stopień ochrony, klasa izolacyjności wg. projektu.  

• Połączenia wyrównawcze 
- Połączenia wyrównawcze miejscowe LY 6 mm2  
- Połączenia wyrównawcze miejscowe sprzętu medycznego LY 4 mm2 

 
2.3 Materiały - kable 

• Kable elektroenergetyczne n.n  
Kable elektroenergetyczne do budowy linii nn kablowej powinny odpowiadać wymaganiom Polskich Norm, 
norm zakładowych oraz powinny mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa. NaleŜy uŜywać kabli nn o 
napięciu znamionowym 0,6/1,0 kV, o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej. Dla 
Ŝyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji niebieski, a dla Ŝyły ochronnej zestaw barw Ŝółtej i zielonej. Na 
powłoce kabla winno znajdować się oznakowanie producenta, metraŜ, napięcie znamionowe izolacji, znak 
bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto dołączyć atest 
fabryczny dla danej partii kabla.  

• Osprzęt kablowy 
Osprzęt kablowy winien być dostosowany do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby Ŝył 
oraz warunków występujących w miejscu ich instalowania. Końcówki kablowe stosować wypełnione 
przewodzącą masą sylikonową. 

 

2.5 Magazynowanie materiałów na budowie 

Dostarczone na budowę materiały elektryczne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 
przystosowanych do tego celu, suchych. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wymagane świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych, 
jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z Projektem i ST.  

 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt:  

- Ŝuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 4 ton 
- samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg 
- elektronarzędzia ręczne 
- przyrządy pomiarowe do prób  i badań pomontaŜowych 
- typowe rusztowania składane 
Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie 

 
3.2 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
3.3 Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, projektu organizacji robót, planu 

BIOZ, które uzyskały akceptację inspektora nadzoru. 
 
3.4 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
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4.1 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu: 
- samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg 
Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjne 
 

4.2 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót i planem BIOZ, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.  

 
4.3 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji 
budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na 
budowę, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, planu BIOZ oraz postanowieniami umowy. Wykonawca 
realizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące roboty przygotowawcze: 
- roboty demontaŜowe 
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu  budowlanego 
- wykonanie niezbędnej koordynacji robót po zapoznaniu się z projektami pozostałych branŜ. 

 
5.2 Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.2.1 Instalacje elektryczne wewnętrzne  

W obiekcie zainstalować główne ciągi korytek kablowych, listew kablowych i elektroinstalacyjnych oraz 
wykonać stosowne przekucia. Przewody instalacji oświetlenia, gniazd 230V, siły, sterownicze, 
słaboprądowe, połączeń wyrównawczych w głównych ciągach prowadzić na korytkach w listwach i rurach 
ochronnych. Zamontować osprzęt instalacyjny, podłączyć urządzenia  technologiczne, szafki zasilająco 
sterownicze dostarczone wraz z urządzeniami, oprawy oświetleniowe, osprzęt sterowniczy. Zamontować 
rozdzielnicę główną i rozdzielnice oddziałowe. Wykonać instalację połączeń wyrównawczych głównych i 
miejscowych. Wykonać instalację odgromową. Przeprowadzić w poszczególnych fazach robót wymagane 
pomiary, próby. Całość instalacji elektrycznych wewnętrznych wykonać zgodnie z Projektem. Wykonanie 
instalacji elektrycznej  koordynować na bieŜąco z realizacja pozostałych instalacji. Ponadto uwzględnić 
wymogi DTR dostarczonych urządzeń. 

 
 
 
5.2.2 System ochrony dodatkowej od poraŜeń prądem elektrycznym 

Jako system ochrony dodatkowej od poraŜeń prądem elektrycznym przyjęto samoczynne wyłączanie 
zasilania poprzez wyłączniki nadprądowe w rozdzielnicy głównej budynku. Układ sieci odbiorczej typu TN-
S. Instalację PE rozdzielnicy głównej budynku połączyć z uziomem fundamentowym budynku i uziomem z 
taśmy FeZn 25x4mm ułoŜonej wzdłuŜ trasy linii n.n kablowej oświetlenia terenu. Uziom układać na 
głębokości 0,1m poniŜej kabla. Uziom oraz metalowe konstrukcje słupów połączyć z zaciskiem PE. Na 
końcach linii oświetlenia terenu rezystancja uziemienia winna być mniejsza od 10 ohmów. Wszystkie 
połączenia muszą być trwałe zapewniając dobry styk. Całość prac związanych z realizacją projektowanego 
zasilania elektroenergetycznego wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Przemysłu nr 473 z 
dnia 08.10.1990 r. Dz. U. Nr 80/90 (do czasu ukazania się nowych przepisów) oraz dodatkowo zgodnie z 
normą PN IEC 60 364-4-41:2000 w zakresie objętym tą normą.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania  robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano 
w STO „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót. Wszystkie 
badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
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jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi 
nadzoru kopię raportów z wynikami badań (pomiarów) nie późnij niŜ w terminie i w formie określonej w 
umowie. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
W czasie prowadzenia robót jak równieŜ po ich ukończeniu naleŜy przeprowadzić próby i badania 
pomontaŜowe: 
- sprawdzanie i badanie przewodów po ułoŜeniu, (przed zasypaniem) 
- sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego po ułoŜeniu, 
- badanie rezystancji izolacji, 
- badanie skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej, badaniu ciągłości połączeń wyrównawczych, 
- pomiar rezystancji uziemienia, 
- pomiar natęŜenia oświetlenia, 
- badanie urządzeń róŜnicowo - prądowych 
Z przeprowadzonych prób i badań naleŜy sporządzić stosowne protokoły z oceną i interpretacją wyników w 
stosunku do obowiązujących przepisów i norm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” 
 
7.2 Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w niŜej wymienionych jednostkach miary: 

m - dla dostaw kabli, przewodów, i połączeń instalacji wyrównawczych, uziomów otokowych oraz zwodów 
poziomych i pionowych, ułoŜenia korytek i listew kablowych, 

szt/kpl. - dla rozdzielnic nn, szaf, pojedynczych aparatów elektrycznych, 
 
7.3 Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie  postanowieniami umowy, w jednostkach miary 

ustalonych w Przedmiarze Robót. 
 
7.4 Ilość robót oblicza się według obmiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej STO i ujmuje w księdze obmiaru. 
 
7.5. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 

nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcie  podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 
 
8.3 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
 
8.4 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STO „wymagania ogólne”. 
 
9.2 Cena wykonania robót obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składanie, 
- wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych, montaŜu osprzętu; montaŜu i rozruchu  urządzeń,  
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- wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykuć bruzd i wnęk oraz wykonanie napraw i wyprawek 
tynkarskich, 

- montaŜ i demontaŜ rusztowań niezbędnych do wykonania robót 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej robót,  
- uporządkowanie placu budowy po robotach, 
- wykonanie badań i prób pomontaŜowych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 62305-4:2006  
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych (oryg.)  
Wprowadza: EN 62305-4:2006 [IDT] 
 
PN-EN 50428:2005  
Łączniki do instalacji domowych i podobnych instalacji elektrycznych stałych -- Norma uzupełniająca -- 
Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w systemach elektronicznych w budynkach mieszkalnych i 
obiektach budowlanych (HBES) (oryg.)  
Wprowadza: EN 50428:2005 [IDT] 
PN-EN 50428:2005/A1:2007  
Łączniki do instalacji domowych i podobnych instalacji elektrycznych stałych -- Norma uzupełniająca -- 
Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w systemach elektronicznych w budynkach mieszkalnych i 
obiektach budowlanych (HBES) (oryg.)  
Wprowadza: EN 50428:2005/A1:2007 [IDT] 
 
PN-EN 62305-4:2006  
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych (oryg.)  
Wprowadza: EN 62305-4:2006 [IDT] 
 
PN-HD 60364-4-443:2006  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 
Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.)  
Wprowadza: HD 60364-4-443:2006 [IDT] 
Zastępuje: PN-IEC 60364-4-443:1999 
 
PN-HD 60364-5-51:2006  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- 
Postanowienia ogólne (oryg.)  
Wprowadza: HD 60364-5-51:2006 [IDT] 
Zastępuje: PN-IEC 60364-5-51:2000 
 
PN-HD 60364-5-54:2007  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-54: Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- 
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych (oryg.)  
Wprowadza: HD 60364-5-54:2007 [IDT] 
Zastępuje: PN-IEC 60364-5-54:1999, PN-IEC 60364-5-548:2001 
 
PN-HD 60364-5-559:2006  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- 
Inne wyposaŜenie -- Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe (oryg.)  
Wprowadza: HD 60364-5-559:2005 [IDT] 
 
PN-HD 60364-7-701:2007  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 
lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub natrysk (oryg.)  
Wprowadza: HD 60364-7-701:2007 [IDT] 
Zastępuje: PN-IEC 60364-7-701:1999 
 
PN-IEC 60364-1:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe  
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Wprowadza: IEC 60364-1:1992 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-01:1991 
 
PN-IEC 60364-4-41:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przeciwporaŜeniowa  
Wprowadza: IEC 60364-4-41:1992 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-41:1992 
 
PN-IEC 60364-4-42:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
skutkami oddziaływania cieplnego  
Wprowadza: IEC 60364-4-42:1980 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-42:1991 
 
PN-IEC 60364-4-43:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
prądem przetęŜeniowym  
Wprowadza: IEC 60364-4-43:1977 [IDT], IEC 60364-4-43:1977/A1:1997 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-43:1991 
 
PN-IEC 60364-4-45:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
obniŜeniem napięcia  
Wprowadza: IEC 60364-4-45:1984 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-45:1992 
 
PN-IEC 60364-4-46:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Odłączanie 
izolacyjne i łączenie  
Wprowadza: IEC 60364-4-46:1981 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-46:1993 
 
PN-IEC 60364-4-47:2001  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie 
środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed poraŜeniem 
prądem elektrycznym  
Wprowadza: IEC 60364-4-47:1981 [IDT], IEC 60364-4-47:1981/A1:1993 [IDT] 
Zastępuje: PN-IEC 60364-4-47:1999 
 
PN-IEC 60364-4-444:2001  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
przepięciami -- Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych  
Wprowadza: IEC 60364-4-444:1996 [IDT] 
 
PN-IEC 60364-4-473:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym  
Wprowadza: IEC 60364-4-473:1977 [IDT], IEC 60364-4-473:1977/A1:1998 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-473:1991 
 
PN-IEC 60364-4-482:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór środków 
ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych -- Ochrona przeciwpoŜarowa  
Wprowadza: IEC 60364-4-482:1982 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-482:1991 
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PN-IEC 60364-5-52:2002  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- 
Oprzewodowanie  
Wprowadza: IEC 60364-5-52:1998 [IDT] 
 
PN-IEC 60364-5-53:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza  
Wprowadza: IEC 60364-5-53:1994 [IDT] 
Zastępuje: PN-IEC 60364-5-53:1999 
 
PN-IEC 60364-5-54:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- Uziemienia i 
przewody ochronne  
Wprowadza: IEC 60364-5-54:1980 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-54:1992 
 
PN-IEC 60364-5-56:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- Instalacje 
bezpieczeństwa  
Wprowadza: IEC 60364-5-56:1980 [IDT], IEC 60364-5-56:1980/A1:1998 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-56:1992 
 
PN-IEC 60364-5-523:2001  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- ObciąŜalność 
prądowa długotrwała przewodów  
Wprowadza: IEC 60364-5-523:1999 [IDT] 
 
PN-IEC 60364-5-534:2003  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- Urządzenia do 
ochrony przed przepięciami  
Wprowadza: IEC 60364-5-534:1997 [IDT] 
 
PN-IEC 60364-5-537:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia  
Wprowadza: IEC 60364-5-537:1981 [IDT], IEC 60364-5-537:1981/A1:1989 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-537:1992 
 
PN-IEC 60364-5-548:2001  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- Układy 
uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych  
Wprowadza: IEC 60364-5-548:1999 [IDT] 
 
PN-IEC 60364-5-559:2003  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- Inne 
wyposaŜenie -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  
Wprowadza: IEC 60364-5-559:1999 [IDT] 
 
PN-IEC 60364-6-61:2000 - NORMA WYCOFANA BEZ ZASTĄPIENIA  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -- Sprawdzanie odbiorcze  
Wprowadza: IEC 60364-6-61:1986 [IDT], IEC 60364-6-61:1986/A1:1993 [IDT], IEC 60364-6-
61:1986/A2:1997 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-61:1993 
 
PN-IEC 60364-7-701:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -
- Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy  
Wprowadza: IEC 60364-7-701:1984 [IDT] 
Zastępuje: PN-E-05009-701:1991 
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PN-IEC 60364-7-714:2003  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -
- Instalacje oświetlenia zewnętrznego  
Wprowadza: IEC 60364-7-714:1996 [IDT] 
 
PN-E-05010:1991  
Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych  
Wprowadza: IEC 60449:1973 [IDT] 
 
PN-EN 50346:2004  
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania  
Wprowadza: EN 50346:2002 [IDT] 
 
PN-EN 50346:2004/A1:2008  
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania (oryg.)  
Wprowadza: EN 50346:2002/A1:2007 [IDT] 
 
PN-HD 361 S3:2002  
Klasyfikacja przewodów i kabli  
Wprowadza: HD 361 S3:1999 [IDT] 
Zastępuje: PN-HD 361 S3:2002 
 
PN-HD 361 S3:2002/A1:2006 - NORMA WYCOFANA BEZ ZASTĄPIENIA  
Klasyfikacja przewodów i kabli (oryg.)  
Wprowadza: HD 361 S3:1999/A1:2006 [IDT] 
 
PN-HD 361 S3:2002/A1:2007  
Klasyfikacja przewodów i kabli  
Wprowadza: HD 361 S3:1999/A1:2006 [IDT] 
 
PN-HD 603 S1:2002  
Kable rozdzielcze na napięcie znamionowe 0,6/1 kV (oryg.)  
Wprowadza: HD 603 S1:1994 [IDT], HD 603 S1:1994/A1:1997 [IDT] 
 
PN-HD 603 S1:2006  
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV  
Wprowadza: HD 603 S1:1994 [IDT], HD 603 S1:1994/A2:2003 [IDT], HD 603 S1:1994/A1:1997 [IDT] 
 
PN-HD 603 S1:2002/A3:2007  
Kable rozdzielcze na napięcie znamionowe 0,6/1 kV (oryg.)  
Wprowadza: HD 603 S1:1994/A3:2007 [IDT] 
 
PN-HD 603 S1:2006/A3:2007 - NORMA WYCOFANA BEZ ZASTĄPIENIA  
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV (oryg.)  
Wprowadza: HD 603 S1:1994/A3:2007 [IDT] 
 
PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007  
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV  
 
PN-E-01002:1997  
Słownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody  
Zastępuje: PN-E-01002:1961 
 
 
Od 01.01.2008r. zostało zmienione podawanie informacji o normach EN uznanych za PN. Usunięto oznaczenie 
(U) dodawane po numerze PN, a w celu identyfikacji normy opublikowanej w języku oryginału po tytule normy 
wprowadzono oznaczenie (oryg.) 
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• Inne dokumenty 

BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 
• Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U nr 207/2003 poz. 2016 

oraz zmiany Dz.U nr 6/2004 poz. 41 i Dz.U. nr 92/2004, poz. 881, Dz. U.nr 93/2004, poz. 888). 
• Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. nr 

80/2000, poz. 904 
• Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.1993r. – Dz.U nr 55/93, poz. 250 z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108/2002, poz. 953). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) 
wraz ze zmianą Dz. U. nr 109/2004, poz. 1156. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób 
zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów 
instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagana jest posiadanie kwalifikacji, jednostek 
organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjną, oraz wysokości opłat pobieranych za 
sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U. nr 59 , poz. 377) wraz ze zmianą Dz. U. nr 15/2000 poz. 187. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r. poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U nr 120/2003 poz. 
1126. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113, poz.728). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, 
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwporaŜeniowej (Dz.U. nr 22, 
poz. 206). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej – system sygnalizacji poŜaru. Dz. U nr 121/2003. 

• Rozporządzeniu ministra Gospodarki i Pracy z 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków 
przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. Z 2005r. nr 2 
poz. 6). 

• Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (M.P z 1996r. Nr 28, oz. 295) 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stęŜeń 
i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowi, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i 
elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19, poz. 23) 

• Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (Mon. Pol. Nr 48, poz. 463)  

• Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (Mon. Pol. Nr 22, poz. 216). 

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych PBUE wyd. WEMA 1997r.  
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych tom V oraz inne 

obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej. 
 
 

UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STI 02.00 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 

kody CPV – 45331200-8 
                                   

1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej dla przebudowy budynku Internatu 
Zespołu Szkół im. A. Wodniczki w Mosinie i przebudowy części budynku na Zespole Rewalidacji. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót budowlano-montaŜowych wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie  
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.  
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  

• montaŜ central wentylacyjnych z wyposaŜeniem 
• montaŜ czerpni ściennej  
• montaŜ wyrzutni ściennej 
• montaŜ przepustnic wielopłaszczyznowych 
• montaŜ kanałów i kształtek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej 
• montaŜ kanałów i kształtek wentylacyjnych w systemie spiro 
• montaŜ kanałów elastycznych 
• montaŜ nawiewników  
• montaŜ wywiewników 
• montaŜ anemostatów i kratek wentylacyjnych 
• montaŜ wentylatorów kanałowych 
• montaŜ wentylatorów łazienkowych 
• rozruch i regulacja instalacji wentylacji 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” . 

• Pojęcia ogólne 

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części mająca 
na celu usuniecie powietrza zuŜytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza 
zewnętrznego. 
 
Strefa przebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą, 
a takŜe nad pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej 
lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnić wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia. 
 
Komfort cieplny  – stan zadowolenia człowieka ze środowiska termicznego (PN-85/N-
08013). 
 
Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego – strumień powietrza 
zewnętrznego, który ze względów higienicznych naleŜy doprowadzić do osób 
przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakości powietrza 
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wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeŜości powietrza, odprowadzenia zapachów 
ludzkiego ciała i utrzymania na normalnym poziomie zawartości tlenu i dwutlenku węgla. 
 
Krotno ść wymian powietrza, liczba wymian powietrza – liczbowa wartość intensywności 
wentylacji pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez 
pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 
 
Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 
 
Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub w 
klimatyzowanej przestrzeni. 
 
Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnętrzne – znajdujące się w 
granicach strefy, w której utrzymuje się parametry wymagane ze względu na przebywanie 
ludzi. 
 
Powietrze na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagań technologii – 
powietrze występujące w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka, chronionego przedmiotu lub 
miejsca realizacji procesu technologicznego. 
 
Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia 
wentylowanego lub klimatyzowanego. 
 
Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia 
wentylowanego lub klimatyzowanego. 
 
Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do 
atmosfery. 
 
Powietrze recyrkulacyjne – część powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po 
ewentualnym uzdatnieniu do układu nawiewnego. 
 
Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w 
pomieszczeniu. 
 
Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego – wartości liczbowe temperatury i 
wilgotności względnej i innych pochodnych parametrów powietrza zewnętrznego, które 
naleŜy przyjmować a danej miejscowości przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i 
klimatyzacji. 
 
Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego – wartości liczbowe temperatury, 
wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na 
stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagań technologii, które naleŜy przyjmować 
– w funkcji przeznaczenia i trybu uŜytkowania pomieszczeń – przy obliczaniu i doborze 
urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 
 
Ogrzewanie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na podwyŜszaniu jego 
temperatury. 
 
Filtracja powietrza  – uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń 
stałych lub ciekłych. 
 
Mieszanie powietrza – mieszanie dwóch lub więcej strumieni powietrza mające na celu 
uzyskanie powietrza o określonych parametrach. 
 
Recyrkulacja powietrza z pomieszczenia, wtórny obieg powietrza – skierowanie części 
powietrza wywiewanego z pomieszczenia do ponownego wykorzystania w powietrzu 
nawiewanym, wyróŜnia się takŜe recyrkulację powietrza wewnątrz pomieszczenia, będącą 
skutkiem indukcyjnego działania nawiewników. 
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Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci – wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z 
procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną lub klimatyzacyjną. 
 
Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca wskutek działania naturalnych sił przyrody 
tj. sił wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru. 
 
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez róŜnicę gęstości 
powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 
 
Infiltracja powietrza  – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w 
przegrodach. 
 
Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 
lub strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch. 
 
Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 
 
Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do 
pomieszczenia. 
 
Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z 
pomieszczenia. 
 
Wentylacja nadciśnieniowa – wentylacja charakteryzująca się przewagą strumienia 
powietrza nawiewanego nad powietrzem wywiewanym, przy której następuje przepływ 
powietrza przez otwory i nieszczelności w przegrodach z pomieszczenia na zewnątrz. 
 
Wentylacja podciśnieniowa – wentylacja charakteryzująca się przewagą strumienia 
powietrza wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy której następuje przepływ 
powietrza przez otwory i nieszczelności w przegrodach z zewnątrz do pomieszczenia. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
 

2.0. MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”   
 

2.1. Materiały do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej 

• centrale wentylacyjne z wyposaŜeniem  
• wentylatory kanałowe 

 znak CE 
• wentylatory łazienkowe 

 znak CE 
• kanały i kształtki o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej  klasa 

szczelności A  
• kanały i kształtki systemu spiro z blach i taśm stalowych ocynkowanych klasa 

szczelności A  
• przewody elastyczne 

 znak CE 
 atest higieniczny PZH 
• czerpnie ścienne powietrza  

 znak CE 
• wyrzutnie ścienne powietrza  

 znak CE 
• przepustnice wielopłaszczyznowe 

 znak CE 
• nawiewniki, wywiewniki, anemostaty, kratki wentylacyjne 
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 znak CE 
 

 
2.2. Składowanie materiałów 

Centrale, przewody, wentylatory naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
Przewody luzem układać naleŜy na gładkim i czystym podłoŜu. 

Nie naleŜy wsuwać przewodów o mniejszych średnicach do większych.  

Nawiewniki, wywiewniki i anemostaty powinny być składowane tak długo jak to moŜliwe w 
opakowaniach fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na równym 
podłoŜu.  

 
3.0. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montaŜowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót. 
 

4.0. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”  
 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t  
i skrzyniowym do 5 t. 
 
Przewody i urządzenia naleŜy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym 
są przewoŜone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 
 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
 
Materiały przewoŜone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem  
i uszkodzeniem w czasie transportu.  
 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Warunki Ogólne” . 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
 

5.2. Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montaŜu Kierownik robót powinien stwierdzić, Ŝe: 
• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych 
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaŜ instalacji odpowiadają 

załoŜeniom projektowym. 
 

5.3. MontaŜ instalacji 

5.3.1. MontaŜ przewodów 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umoŜliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z 
izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłoŜone wełną mineralną lub 
innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
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Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być wykonane 
w sposób nie obniŜający odporności ogniowej tych przegród.  
 
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłuŜne i poprzeczne, a w 
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni 
izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 
 
Izolacje cieplne nie wyposaŜone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje naraŜone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 
miejscu zamontowania. 
 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciąŜenia wynikające 
z cięŜarów: 

a) przewodów; 
b) materiału izolacyjnego; 
c) elementów instalacji niezamocowanych niezaleŜnie zamontowanych w sieci 

przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.; 
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciąŜenie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji. 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyŜszoną temperaturę 
powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciąŜenia. 
 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciąŜenia. 
 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć moŜliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciąŜenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami 
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między 
zamocowaniami elementów pionowych. 
 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciąŜenia. 
 
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, naleŜy zapewnić niezaleŜne ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku. 
 
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub 
podwieszeń powinna umoŜliwiać kompensację wydłuŜeń liniowych. 
 
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niŜ 15 m od 
źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 
elastycznych lub wibroizolatorów. 
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Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji lub demontaŜ elementu składowego instalacji. 
 
NaleŜy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
urządzeń: 

a) przepustnice (z dwóch stron); 
b) klapy p.poŜ. (z jednej strony); 
c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 
d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 
e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym ( z dwóch stron); 
f) filtry (z dwóch stron); 
g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 
h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 
i) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 

 
PowyŜsze wymaganie nie dotyczy urządzeń, które moŜna łatwo zdemontować w celu 
oczyszczenia (z wyjątkiem klap poŜarowych, nagrzewnic i chłodnic). 
 

5.3.2. Wentylatory 

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 
spręŜynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych. 
 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 
podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na 
instalację.  
 

5.3.3. Wymienniki ciepła 

Nagrzewnice 
Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. z 
nieprawidłowego transportu lub składowania. 
Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego i 
odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaŜ w celu okresowego oczyszczenia lub 
wymiany. 
Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien 
ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód zasilający 
powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry, a w przypadku nagrzewnic 
parowych sposób przyłączenia przewodu zasilającego i powrotnego powinien być odwrotny. 
Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać 
wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. NaleŜy zapewnić moŜliwość łatwego 
demontaŜu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji.  
Nagrzewnice naraŜone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury 
zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw 
zamroŜeniowego. 
 
Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposaŜone w odpowiednie zabezpieczenie prądowe  
i zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ 
sterujący powinien zabezpieczać przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego 
uruchomienia wentylatora instalacji. 
 

5.3.4. Urządzenia do odzyskiwania ciepła 

Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposaŜone z obu stron w otwory rewizyjne w 
przewodach umoŜliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich konstrukcja nie umoŜliwia ich 
czyszczenia w inny sposób. 
 
Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny 
mieć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika. 
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5.3.5. Filtry powietrza 

Filtry powinny być wyposaŜone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 
konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. 
 
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna 
odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 
Wkłady filtrujące naleŜy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub 
zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 
 

5.3.6. Czerpnie i wyrzutnie 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem 
warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie Ŝaluzji, daszków ochronnych itp. 
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający 
wodoszczelność przejścia przez dach. 
 

5.3.7. Przepustnice 

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposaŜone 
w element umoŜliwiający trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym połoŜeniu. 
Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących 
powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
 
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umoŜliwiać łatwą zmianę połoŜenia łopat w pełnym 
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie połoŜenia otwartego i 
zamkniętego. 
 
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 
klasie I wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751:2002 
 
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 
podanej w PN - EN 1751:2002 

 
5.3.8. Nawiewniki, wywiewniki 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 
moŜliwością ich przestawienia. PołoŜenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
 
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliŜu przeszkód (takich jak np. elementy 
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający  wpływ na kształt i zasięg 
strumienia powietrza. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
W przypadku łączenia nawiewników, wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie naleŜy: 

- zgniatać tych przewodów 
- stosować przewodów dłuŜszych niŜ 4 m. 

Sposób zamocowania nawiewników, wywiewników lub okapu powinien zapewnić dogodną 
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
Nawiewniki, wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 
budowlanych. 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 
całkowicie otwartej.  

 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” . 
 

6.2. Kontrola jako ści materiałów 
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Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację InŜyniera. 
 

6.3. Kontrola jako ści robót 

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 

Badania naleŜy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zakryciem stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów 

przez przegrody budowlane 
b) przed nałoŜeniem otuliny 
c) po ukończeniu montaŜu oraz dokonaniu regulacji 
d) w okresie gwarancyjnym 

 
6.3.2. Kontrola działania instalacji 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie moŜliwości działania 
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji 
takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła, itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają 
efektywnie. 

• Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji naleŜy wykonać następujące prace 
wstępne:  

a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach róŜnych obciąŜeń (72 godziny); 
b) Nastawienie i sprawdzenie klap p.poŜ. 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 

warunków eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 
e) Określenie strumienia powietrza na kaŜdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to 

konieczne, ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciw-zamroŜeniowego; 
h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach 

ogrzewczej, chłodzącej i nawilŜającej, z uwzględnieniem wymaganych 
parametrów eksploatacyjnych; 

j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami 
projektowymi;  

k) PrzedłoŜenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 
wstępnej;  

l) Przeszkolenie słuŜb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
 

• Procedura prac 

Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np. ogrzewczy, nawilŜania 
itp.) do całych instalacji. 
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do 
określonych warunków pracy (np. ogrzewanie /chłodzenie, uŜytkowanie/nieuŜytkowanie 
pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność, stany alarmowe itp.). PowyŜsze powinno 
uwzględniać blokady i współdziałanie róŜnych układów regulacji, jak równieŜ sekwencje 
regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ 
regulacji lub występuje określona odpowiedź układu regulacji. 
NaleŜy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych 
instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i 
innych pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń 
regulacyjnych naleŜy równieŜ obserwować zaleŜność między sygnałem wymuszającym a 
działaniem tych urządzeń. 
Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu 
kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli 
badanie to wykaŜe usterkę, naleŜy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. 
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NaleŜy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. 
W czasie kontroli działania instalacji naleŜy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych 
badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji.  
 
Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamroŜeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
 

Kontrola działania wymienników ciepła 
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 
c) Działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciepła; 
d) Doprowadzenie czynnika do wymienników. 
 

Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania róŜnicy ciśnienia i monitorowanie. 

 
Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
 
Kontrola działania sieci przewodów  

a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, 
chłodzenia i nawilŜania powietrza; 

b) Dostępność do sieci przewodów. 

Kontrola działania komory mieszającej, komory rozpręŜnej itp. 
Działanie regulacyjne i kontrolne. 
 
Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza 
w pomieszczeniu 

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak 

równieŜ cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia  
(w specjalnych przypadkach określonych w projekcie lub umowie). 

 
Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w róŜnych 
warunkach eksploatacyjnych przy róŜnych wartościach zadanych regulatorów, a w 
szczególności: 

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 
d) Działania przeciwzamroŜeniowego; 
e) Działania klap poŜarowych.(wyzwalanie i sygnalizowanie); 
f) Działanie regulacji powietrza; 
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 
h) Współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpoŜarowej, 
 

• Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, Ŝe instalacja osiąga parametry 
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

a) Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zaleŜności od funkcji spełnianych przez 
instalację podano w tablicy  
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Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
 

Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie 
 
 
 

Parametry 
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(F) Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0 
(F) H 1 1 1 1 2 2 0 2 2 
(F) C 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
(F) M/D 
(F) MD 
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(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2 
(F) HM/HD/CM/CD 
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 
(F) HCMD 
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Wyjaśnienie odsyłaczy i symboli  
* ) powietrze zewnętrzne, nawiewane i wywiewane 
** ) w zaleŜności od sposobu regulacji, jeśli ma zastosowanie 
0  -  pomiar nie jest konieczny                      2  -  wykonać tylko w przypadku wymagań w umowie 
1  -  wykonać w kaŜdym przypadku 
(F)  -  filtracja (jeŜeli występuje)                   H  -  ogrzewanie 
C   -  chłodzenie                                            M  -  nawilŜanie  
D   -  osuszanie                                              Z  -  bez Ŝadnego procesu termodynamicznego 

 
 
 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” . 
 
Jednostkami obmiaru są: 

• przewody rurowe i kształtki      1 m2  
• centrala wentylacyjna z elementami zasilania i  sterowania   1 kpl. 

dla kaŜdego typu 
• wentylatory, nawiewniki, wywiewniki, anemostaty, przepustnice, czerpnie, 1 szt. 

wyrzutnie, kratki wentylacyjne  
dla kaŜdego typu 

 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac 
wykonawczych i jego wyniki naleŜy umieścić w protokole odbiorowym, który naleŜy zachować do 
odbioru końcowego. 
 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne” . 
 

8.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wentylacji 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie 
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 
wykonanie elementów tej instalacji. 
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Odbiory międzyoperacyjne naleŜy dokonywać szczególnie, jeŜeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 
 
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 
otworu; 

 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 
protokole naleŜy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole naleŜy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 

8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacji 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji wentylacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: 
przewodów ułoŜonych w stropach podwieszonych, przejść w przepustach oraz przegrody 
budowlane, których sprawdzenie będzie niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji. 
 
W ramach odbioru częściowego naleŜy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian w tym projekcie; 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 
Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Do protokołu odbioru naleŜy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole naleŜy określić zakres  
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy 
ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 

8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wentylacji 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej; 

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym; 

c) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montaŜową.  
 
Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami; 
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d) obmiary powykonawcze; 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację 
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
j) instrukcję obsługi instalacji 

 
W ramach odbioru końcowego naleŜy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do uŜytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
uŜytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji.  
 

9.0. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki 
Ogólne”  
 
Cena za roboty związane z montaŜem central nawiewnych i wywiewnych, kanałów i kształtek z 
blachy stalowej i tworzywa sztucznego zawiera: 

- zakup i transport urządzeń i elementów na teren budowy 
- montaŜ central nawiewnych i wywiewnych z elementami zasilania i sterowania 
- montaŜ elementów prowadzących powietrze: osadzenie podpór, przyklejenie podkładek 

amortyzacyjnych do konstrukcji wsporczej, ułoŜenie przewodów na podporach z 
ewentualnym skierowaniem ich i zamocowaniem luźnych kołnierzy, załoŜenie i dopasowanie 
uszczelek, skręcanie śrubami połączeń kołnierzowych ewentualnie załoŜenie nasuwek wraz z 
uszczelkami gumowymi 

- montaŜ elementów regulujących przepływ powietrza: ustawienie przepustnicy na podporach, 
załoŜenie i dopasowanie uszczelek, skręcanie śrubami połączeń kołnierzowych, sprawdzenie 
działania mechanizmu dźwigni 

- montaŜ kratek wentylacyjnych: dopasowanie i załoŜenie uszczelek, ustawienie ramy w 
przewodzie z wypoziomowaniem, wywiercenie otworów w płaszczu przewodu, przykręcanie 
ramy wkrętami do przewodu 

- montaŜ czerpni i wyrzutni ściennych: załoŜenie i dopasowanie uszczelek, ustawienie czerpni 
lub wyrzutni, skręcanie śrubami połączeń kołnierzowych, osadzanie zaczepów linek 
naciągowych, załoŜenie linek naciągowych ze ściągaczami śrubowymi 

- montaŜ tłumików akustycznych: osadzenie podpór, ułoŜenie tłumika na podporach, załoŜenie 
i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 

- montaŜ nawiewników i wywiewników stropowych, skrzynek przyłączeniowych wg kalkulacji 
indywidualnej producenta i wykonawcy 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
- uporządkowanie miejsca montaŜu instalacji 

 
Cena za roboty związane z montaŜem wentylatorów kanałów i kształtek elastycznych zawiera: 

- zakup i transport urządzeń i elementów na teren budowy 
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- montaŜ wentylatorów z elementami zasilania i sterowania 
- montaŜ elementów prowadzących powietrze: osadzenie podpór, przyklejenie podkładek 

amortyzacyjnych do konstrukcji wsporczej, ułoŜenie przewodów z zamocowaniem luźnych 
kołnierzy, załoŜenie i dopasowanie uszczelek, skręcanie śrubami połączeń kołnierzowych 
ewentualnie załoŜenie nasuwek wraz z uszczelkami gumowymi 

- montaŜ czerpni, kratek wentylacyjnych lub Ŝaluzji: dopasowanie i załoŜenie uszczelek, 
przykręcanie do przewodów, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 

- uporządkowanie miejsca montaŜu instalacji 
 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polskie Normy 

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze 
zmianą PN-B-03430/Az3:1983 

 
PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 

cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary. 
 
PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary. 
 
PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i 

klimatyzacyjne – Właściwości mechaniczne. 
 
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary 

kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej. 
 
PN-EN 12792:2004 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
 
PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe 

powietrza zewnętrznego. 
 
PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe 

powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych 
do stałego przebywania ludzi. 

 
PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe 

wymagania i badania. 
 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna – Urządzenia wentylacyjne – 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-EN 1507:2006 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność – 

Wymagania i badania. 
 
PN-B-76002:1996 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych. 
 
PN-ISO5149:1997 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych. 
 

• Inne dokumenty  

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie 
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Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt 5 – wyd. 
COBRTI INSTAL, wrzesień 2002r.  
 

UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 
aktualnej treści. 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz zewnętrznej sieci kanalizacji 

deszczowej dla budynku Internatu Zespołu Szkół im. A Wodziczki w Mosinie 

oraz części Budynku na Zespół Rewalidacji. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny 

robót objętych projektem do przetargu i umowy przy zamówieniu i realizacji 

robót. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 

- instalacje wewnętrzne wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w Budynku Internatu i  

  Zespołu Rewalidacji 

- sieć kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w  

  Mosinie.  

 

1.4 Określenia podstawowe 

Materiały:   wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót zgodnie z  

przedmiarem i ST 

Rysunki:    część dokumentacji projektowej, która pokazuje przebiegi instalacji i  

sieci k.d. oraz przepompowni ścieków sanitarnych 

Instalacja wody zimnej i ciepłej:  instalacja zasilająca urządzenia sanitarne i  

hydranty w wodę zimną oraz w wodę ciepłą nowoprojektowane  

sanitariaty 

Instalacja kanalizacji sanitarnej:  instalacja kanalizacji od przyborów sanitarnych  

oraz ciągi podziemne (poziomy) pod posadzką parteru (Internat)  

i piwnic (Zespół Rewalidacji) 



Przepompownia ścieków:  Pompownia ścieków sanitarnych z części piwnicznej  

(Zespół Rewalidacji) do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na  

terenie obiektu 

Sieć kanalizacji deszczowej:  Sieć kanalizacji deszczowej (rozbudowa) na  

terenie przejmująca wody opadowe z terenu parkingów i placów. 

 

1.5 Wymagania dotyczące wykonawstwa robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość,  metody wykonania robót, 

utrzymanie bezpieczeństwa Placu Budowy od początku jej trwania aż do 

zakończenia robót i odbioru końcowego.  Dotyczy to bezpieczeństwa ludzi i 

mienia. Wykonawca musi zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych.  Prace muszą być prowadzone pod kierownictwem 

uprawnionego Kierownika Budowy i Kierowników Robót Branżowych. 

Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu, błędy i niedoróbki 

Wykonawca winien zgłosić do Inspektora Nadzoru i Projektanta w celu 

ustosunkowania się do nich i ewentualnej oceny ich ważności.. 

Cechy materiałów użytych do budowy winny odpowiadać zgodności z 

określonymi wymaganiami norm i przepisów oraz posiadać odpowiednie 

certyfikaty i aprobaty techniczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

- urządzenia placu budowy 

- zabezpieczenia miejsca budowy 

- wyznaczenia dróg wewnętrznych i transportowych 

- zabezpieczenia wykopów pod sieci i wyznaczenia miejsc przejścia pieszych 

- zapewnienia ochrony p. poż. i bhp na terenie budowy 

- zapewnienia właściwej ochrony zdrowia i sprzętu ratunkowego 

-  zabezpieczenia właściwej ochrony sanitarnej i ochrony środowiska 



Ogólne dane w tym zakresie winien zawierać „Plan bezpieczeństwa i ochrony 

Zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.03.2003r.  

2. Materiały 

Materiałami zastosowanymi do budowy są: 

- rury stalowe ocynkowane (instalacja p. poż.) 

- rury poliuretanowe PEX z wkładką aluminiową (instalacje wody zimnej,  

  ciepłej i cyrkulacyjnej) 

- rury PCV (instalacje kanalizacji sanitarnej-wewnętrzne i kanalizacji  

  deszczowej-zewnętrzne) 

- kręgi betonowe z betonu klasy C35/45 ø1000 na sieci zewnętrznej k.d. 

- włazy żeliwne typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym, wentylowane 

- pompownia z kręgów betonowych ø1200mm z pompami typu GRUNDFOS  

  i automatyką. 

 

2.1 Instalacje wodociągowe 

Materiały użyte do wykonania powinny posiadać świadectwo Państwowego 

Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 

Rury z PE muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikaty i 

znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną. 

Armatura przy umywalkach, zlewach i zlewozmywakach sztorcowa (pionowa) z 

podejściami w ściankach GK lub bruzdach ściennych. 

Wszystkie metalowe części instalacji podłączyć do systemu połączeń 

wyrównawczych.  Rury izolować pianką poliuretanową gr. 2cm 

 

2.2 Instalacje wody ciepłej 

Projektowane instalacje wody ciepłej i cyrkulacyjnej włączyć w układy 

istniejące.  Wykonać z rur PEX z wkładką aluminiową izolowanych pianką 



poliuretanową gr. 2cm (dotyczy wody ciepłej i cyrkulacji).  Podejścia do 

armatury od dołu w ściankach GK lub bruzdach ściennych.  Rury wody zimnej, 

ciepłej i cyrkulacyjnej winny posiadać Atesty i Aprobaty Techniczne dla wody 

pitnej. 

 

2.3 Instalacje kanalizacji sanitarnej 

Instalację wykonać z rur PCV o połączeniach na uszczelki gumowe. .  

Piony wyprowadzić nad dach i zakończyć rurą wywiewną.   

Dodatkowo instalację wyposażyć w zawory powietrzne. Poziomy winny 

posiadać czyszczaki na trasie kanału podziemnego.  Piony oprócz rur 

wywiewnych wyposażyć w rewizje. 

 

2.4 Pompownia ścieków sanitarnych 

Należy zamówić kompletną pompownię z kręgów betonowych, z pompami 

zatapialnymi typu GRUNDFOS i pełną automatyką. Pompownię należy 

odpowietrzyć nad teren. Odprowadzać będzie ścieki z części piwnicznej (Zespół 

Rewalidacji). 

 

2.5 Sieć kanalizacji deszczowej 

Sieć wykonać z rur PCV o złączach kielichowych na podsypce piaskowej gr. 

15cm. 

Zasypka warstwami co 30cm z ubijaniem gruntu zagęszczarkami 

mechanicznymi i ręcznymi do 0,98 wg Proctora.  Roboty ziemne wykonywane 

ręcznie bez szalowania ścian. 

Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych  D=1200mm z betonu C35/45 na 

płycie betonowej C35/45 gr. 15cm o wymiarach 1,5x1,5m i podsypce piaskowej 

grubości 15cm.  Włazy typu ciężkiego P=40T żeliwne, wypełnione betonem, 

wentylowane.  Stopnie złazowe z pręta stalowego ø32mm w otulinie 

plastikowej. 



 

3. Sprzęt 

Sprzęt używany do wykonywania robót winien być używany zgodnie z ofertą 

Wykonawcy.  Musi być sprawny, w dobrym stanie technicznym i gotowy do 

pracy.  Winien odpowiadać warunkom ochrony środowiska i przepisom jego 

użytkowania i bhp. 

 Do wykonywania robót sieciowych używać sprzęt o odpowiednim udźwigu. 

Należy stosować: 

- dźwig samochodowy o nośności 10T 

- spychacz 

- ubijarki ręczne i mechaniczne 

- gwintownice 

- zgrzewarki do rur i zaciskarki do złącz 

- samochody wywrotki do 10T 

- samochody z dłużycą na 10T 

 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu wymaganych 

przez producenta.  

Rury transportować w paletach, zabezpieczone przed przesuwaniem.  Ilość 

warstw określa producent.  Kręgi betonowe i włazy żeliwne w warstwach max 

po 2 sztuki pojazdami o określonej nośności.  Podobnie muszą być składowane 

materiały na budowie. Kręgi składować w odpowiedniej odległości od krawędzi 

wykopu. 

Armaturę i przybory sanitarne przewozić i magazynować w oryginalnych 

opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w miejscach suchych, 

zamkniętych. 

 

 



 

5. Wykonanie robót 

Sieć kanalizacji deszczowej układać w wykopie otwartym wykonywanym 

ręcznie bez szalowania ścian. Przed rozpoczęciem robót sieciowych trasy winien 

wytyczyć uprawniony geodeta. Sieć układać na głębokości określonej w 

projekcie.  Trasę i głębokość kanału kontrolować w stanie odkrytym 

systematycznie niwelatorem. Z pomiarów wykonywać szkice polowe 

(geodezyjne). Po zakończeniu robót uprawniony geodeta winien wykonać 

dokumentację powykonawczą. Sieć w stanie odkrytym poddać próbie 

szczelności wodą zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano Montażowych COBTRI T Instal W-wa i Normą. 

Odbioru częściowego i końcowego dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności 

Kierownika Budowy i Inwestora. Zgłoszenie robót do odbioru dokonuje 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość robót i użyte materiały.  Prace muszą być wykonywane zgodnie z 

Prawem Budowlanym, przepisami BHP i higieniczno sanitarnymi oraz 

obowiązującymi normami. Po zakończeniu robót sieciowych grunt należy 

zagęścić do  0,98 wg Proctora a teren przywrócić do stanu pierwotnego.  

Stopień zagęszczenia winno potwierdzić laboratorium drogowe.  Wewnętrzną 

instalację wody zimnej wykonaną z rur stalowych ocynkowanych łączyć na 

gwint a dla rur PE na zaciski. Rury kanalizacyjne łączyć na uszczelki gumowe.  

Izolacja rur pianką poliuretanową w otulinie PCV. Montaż armatury i 

przyborów sanitarnych zgodnie z instrukcją producenta. Przewody mocować do 

ścian wg wymogów producenta (wydłużki, punkty stałe). Miski ustępowe 

wiszące mocować do ścian i posadzki za pomocą stelaży w ściankach GK. 

 

6. Obmiar robót 

Obmiaru należy dokonywać z natury w jednostkach zgodnych z przedmiarem 

robót, dopuszczonymi do pomiaru urządzeniami.  



Wszystkie urządzenia pomiarowe stosowane do obmiaru winny posiadać 

świadectwa legalizacji i atesty. Muszą być zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Zakres obmiaru obejmuje: 

- pomiar długości sieci i instalacji w mb 

- obmiar ilości urządzeń, armatury i przyborów sanitarnych w sztukach 

- obmiar ilości i głębokości studni 

 

7.  Odbiór robót 

Roboty Budowlane podlegają następującym etapom: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorom częściowym 

- odbiorowi końcowemu 

Roboty zanikające i podlegające zakryciu należy dokonywać w stanie odkrytym.  

W czasie odbioru ostatecznego dokonuje się oceny prac w odniesieniu do ilości, 

jakości i wartości oraz zgodności z projektem. Odbiory zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbioru dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.  Poza tym Zamawiający może żądać 

odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego.   

Do odbioru Wykonawca winien dostarczyć: 

- Dziennik Budowy, 

- Specyfikacje Techniczne, 

- Protokóły prób, badań i pomiarów, 

- Instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń oraz gwarancje na nie 

- Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót z  

   dokumentacją i przepisami 

 

 



8. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót następuje zgodnie z Umową w formie kosztorysu 

powykonawczego lub ryczałtu. 

 

9. Przepisy związane 

-  PN-EN  806-1:2004 – Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji  

wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez  

ludzi. Część 1 Postanowienia ogólne 

- PN-EN 12201-1:2004- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do przesyłania wody. Polietylen  )PE) Część 1. Wymagania ogólne 

Jak wyżej – Część 1 Rury 

Jak wyżej – Część 1 Kształtki 

Jak wyżej – Część 1 Armatura 

-  PN-81/10700.00 – „Instalacje wewnętrzne i kanalizacyjne.  

  Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i  

badania” 

-  PN-81/107000.00 – j.w.  przewody wody zimnej z polichlorku winylu  

i polietylenu 

-  PN-H-74200:1988  Rury stalowe ze szwem gwintowane 

-  PN-81/B-10700.01  Instalacje kanalizacyjne 

-  PN-81/B-10700.02  Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych  

ocynkowanych 

 

 

 

       Opracował: 

 

      mgr inż. Włodzimierz Grzegorczyk 


