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Rozdział 1 
 

WYMAGANIA OGÓLNE  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

DLA ZADANIA: 
 

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY” 

 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT ST 

 

Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z:  

 przebudową i budową placów manewrowych 

 budową zbiornika bezodpływowego – na ewentualne wycieki paliwa z budynku 
agregatu prądotwórczego 

 budową chodnika wokół budynku agregatu prądotwórczego 

 przebudową konstrukcji istniejącego budynku stacji wodociągowej obejmującą 
likwidację niektórych drzwi, okien i ścianek działowych oraz wykonanie 
nowych,  

 wymianą wszystkich urządzeń i instalacji na nowe w istniejącym budynku 
stacji wodociągowej. Z dotychczasowych pozostawiona do dalszej eksploatacji 
będzie część szaf sterowniczych 

 przebudową istniejących przewodów doprowadzających i odprowadzających 
wodę ze zbiorników wyrównawczych poprzez częściowe wykonanie nowych 
i wyłączenie z ruchu istniejących 

 przebudową istniejącego całego ogrodzenia stacji wodociągowej poprzez 
demontaż istniejącego i montaż nowego, łącznie ze słupkami. 
 

Wymagania ogólne - kod CPV 45000000-7 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót dla przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY” 

 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych  
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 
Szczegółowy zakres robót został podany w zestawieniu nakładów rzeczowych 

znajdujących się w odrębnej teczce, lecz stanowiący składnik niniejszej specyfikacji. 
W dalszych rozdziałach podano jedynie charaktrystyczne parametry obiektów, 
których dotyczy niniejsza specyfikacja. 
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1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami  
i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz 
z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 
 
Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 
 
Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  
a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
 
Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                  

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy              

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
 
Terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa             

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 
 
Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno                 

-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
 
Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów                 

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone 

wustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
 
Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 
 
Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
 
Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
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dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
 
Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone  – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
 
Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 
Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych. 
 
Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych                
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 
zm.). 
 
Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
 
Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta, 
uczestnika rozruchu lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca 
rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
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konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
 
Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 

zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 
 
Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
 
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług 
i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.  
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona  
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi. Uzyskanie lokalizacji i współrzędnych punktów głównych obiektu 
oraz reperów, Wykonawca winien uzyskać we własnym zakresie. 

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. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia                 

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na poszczególne zadania. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne  
z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne                  
z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż 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. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                       
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW 
KONSTRUKCYJNYCH 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych                           
w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w niniejszej 
specyfikacji technicznej (ST). 

2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA 
MIEJSCOWEGO 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                            
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia                                    
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce                              
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub                   
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. 

Każdy 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. 

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie                              
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH 
PUBLICZNYCH 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca rozważy potrzebę i ewentualnie opracuje 
projekt zagospodarowania placu budowy, którego pełna wersja składa się 
z następujących części:  

 opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 

 projekt organizacji budowy, 

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 
Projekt powyższy nie wymaga przekazania do inwestora i jego zakres winien 

być dostosowany do obowiązujących przepisów.  

5.2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

5.2.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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5.2.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę   
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów               
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ),  
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST. 

 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- 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, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania                           
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót. 
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6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje                             
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów                   
i dopuści je do użytku 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                    
i robót ponosi Wykonawca. 
 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie 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 tylko                         
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę                                         
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
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 wymaganego 
w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
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6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów                          
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym  
w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  
i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Wykonawca  może używać tylko te wyroby i materiały, które: 
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność            
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie                    
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 
 
Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną                   
w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA                
z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające               
w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Materiały użyte do budowy przyłącza wodociągowego winny posiadać atest 
PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań winny być  
odrzucone przez Inspektora nadzoru. 
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6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

 
6.8.1. Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości                          

i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                             
w dokumentacji projektowej, 

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

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

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

przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje               
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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6.8.2. Książka obmiarów 

 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
6.8.3. 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 każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1              
-6.8.3, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych                                
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
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7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi                              
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiaru robót. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. UWAGI I ZASADY WDRAŻANIA 

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu                    
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego                           
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                     
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających                   
i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                                
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE) 

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne             

z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
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- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ), 

- atesty higieniczne PZH dopuszczające do kontaktu z wodą pitną  materiałów, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja                   
i stwierdzi ich wykonanie. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót 
(końcowy)”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

 

Dla robót przyjęto cenę ryczałtową. Podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej. 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów wraz                      
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk 
kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. USTAWY 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.                   
z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 
19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity 
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 
poz. 1321 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. 
U. 2007 nr 19 poz. 115 z późn. zmianami). 

10.2. ROZPORZĄDZENIA 

 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

–    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 

–    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. 
Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 
75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 zmiana Dz. U. z  2006r. Nr 245 
poz. 1782). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
 

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 
I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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Rozdział 2 
 

ROBOTY ZIEMNE 
 

11. CZĘŚĆ OGÓLNA 

11.1. KODY NUMERYCZNE  

 

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - CPV 45111291-4  

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - CPV 45111200- 0 
Roboty w zakresie odwadniania gruntu – CPV45111240-2 

11.2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót dla przedsięwzięcia: 
 

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY” 

 

Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wykopów otwartych oraz wykonania i odbioru robót 
ziemnych i małej architektury realizowanych w obrębie placu budowy na terenie stacji 
wodociągowej w Grążawach. 

11.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 

Roboty, których dotyczy ten rozdział specyfikacji, obejmują wszystkie czynności 
podstawowe, pomocnicze i towarzyszące (prace przygotowawcze) występujące przy 
wykonywaniu robót ziemnych związanych z: 

 przebudową i budową placów manewrowych 

 budową zbiornika bezodpływowego – na ewentualne wycieki paliwa z budynku 
agregatu prądotwórczego 

 budową chodnika wokół budynku agregatu prądotwórczego 

 przebudową istniejących przewodów doprowadzających i odprowadzających 
wodę ze zbiorników wyrównawczych poprzez częściowe wykonanie nowych 
i wyłączenie z ruchu istniejących 

 przebudową istniejącego całego ogrodzenia stacji wodociągowej poprzez 
demontaż istniejącego i montaż nowego, łącznie ze słupkami. 

11.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE 

 

 Określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszym rozdziale specyfikacji 
technicznej oznaczają: 

 

Wykop – dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla 

urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki 
nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego 
zasadniczym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod 
powierzchnią terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi. 
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Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub 

mniejszej od 1,50 m i o długości powyżej 1,50 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szerokości i długości dna 
większej od 1,50 m. 

Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych                   
w projekcie rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej 
wysokości ścięć i głębokości zasypań nie przekraczającej 30 cm, przy odległości 
przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m             
w pracy ręcznej. 

Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) – jest to 
mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości 
bezpośrednio przy wykonywanym wykopie. 

Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią 
terenu po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony                     
w obrębie obiektu kubaturowego. 

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu 

fundamentowe-go lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 

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

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

grun-tu, określona wg wzoru: 

gdzie: 

ds

d

s

p

p
l  

pd   – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m
3
), 

pds   – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normą stosowaną uznaniowo BN-77/8931-12  (Mg/m

3
). 

 

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

gdzie: 

10

60

d

d
u  

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

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

 

Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 

budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania                    
z niego budowli ziemnych. 

Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów 

geologicznych. 

Grunt antropogeniczny – grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub 

przemysłowej działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady 
poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwałowiskach, budowlach ziemnych itp. 
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Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów 

geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime 
są zawsze gruntami naturalnymi. 

 

Rozróżnia się następujące grunty rodzime: 

– skaliste, 

– nieskaliste mineralne, 

– nieskaliste organiczne. 

–  

Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku 

działalności człowieka, np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, 
budowlach ziemnych itp. 

Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach 

(najmniejszy wymiar bloku > 10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani 
nie rozpadają się (rozmakają) pod działaniem wody destylowanej i mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc > 0,2 MPa. 

Grunt nieskalisty – grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu 
skalistego. 

Grunt spoisty – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość 
wskaźnika plastyczności Ip > 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość 
kształtu bryłek przy naprężeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może 
być przy tym mniejszy niż 10-krotny wartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie 
wilgotnym grunty spoiste wykazują cechę plastyczności. 

Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający 
warunków podanych dla gruntu spoistego. 

Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu 

a obsypką lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W 
przypadku ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną 
podsypką. 

Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem 

przed jej zagęszczeniem. 

Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią 
terenu. 

Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, 

obsypkę i wstępną zasypkę. 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad 
wierzchem rury. 

Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki 
wstępnej a powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów 
kolejowych. 

11.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

 Wykonawca robót określonych w pkt. 11.3. jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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11.6. DOKUMENTACJA ROBÓT ZIEMNYCH 

 

Dokumentację robót ziemnych stanowią: 
 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 03.07.2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla 
którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna                  
w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu             
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury            
z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953  z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą  z 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst 
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

 

12. MATERIAŁY 

12.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, ICH 
POZYSKIWANIA I SKŁADOWANIA  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST  w rozdziale 1  „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

12.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

 

12.2.1. Grunty – wymagania ogólne 

 

 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania 
materiałów (podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy 
wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane                          
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). 
Miejsce czasowego składania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu 
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 

  Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
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  Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg                 
PN-B-03020:1981. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym 
z zewnątrz, nie powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci 
itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie 
zasypki. 

 

12.2.2. Odwodnienie wykopów  

 

 Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów winien być 

zgodny z dokumentacją projektową i winien być dostosowany do warunków gruntowo 

wodnych w czasie prowadzenia robót.  

 

12.2.3.Obudowy (oszalowanie) wykopów 

 

  Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z bali 
drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowań systemowych 
składających się z różnych elementów obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, 
rozpory itd.). 

 W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu 
obliczeń statycznych naporu gruntu) należy dobrać odpowiedni zestaw elementów 
obudowy wykopu dla określonej głębokości. 

Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów. 

12.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 

Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie 
wykopu lub wywieziony na odkład. Elementy obudowy wykopów należy składać 
w taki sposób, aby nie nastąpiło ich samoczynne przesunięcie. 

 Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na dwóch belkach drewnianych, 
najlepiej kompletami wg wymiarów i rodzajów. Wskazane jest użycie przekładek  
z deseczek, które zapobiegną porysowaniu farby w czasie podnoszenia płyt. 

Słupy należy układać poziomo na przekładkach drewnianych. 

 Rozpory stałe, bufory, sworznie i zawleczki należy przechowywać 
w pomieszczeniu zamkniętym, oczyszczone i zakonserwowane. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. 

 

13. SPRZĘT 

13.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podani w ST w rozdziale 1 „Wymagania 
ogólne” pkt. 3 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń                 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
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 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do robót. 

13.2. SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH 

 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 
pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
taśmociągi itp.), 

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

14. TRANSPORT 

14.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST w rozdziale 1  
„Wymagania ogólne” pkt.  4 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

14.2. TRANSPORT GRUNTÓW 

 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 
dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania              
i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna 
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania                       
i wbudowania gruntu (materiału). 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 

 

15. WYKONANIE ROBÓT 

15.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST w rozdziale 1  „Wymagania 
ogólne” pkt.  5. 

 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                    
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

  

 Dokładne wytyczenie w planie oraz wyznaczenie wysokości wszystkich 
elemetów robót zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru zapeni 
Inwestor. 

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                                     
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

15.2. METODY WYKONANIA WYKOPÓW 
 

Roboty związane z budową wykonywane mają być głównie mechanicznie 
ze ścianami pionowymi wykopów z pełnią obudową (umocnieniem).  

Przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia i słupów energetycznych oraz 
budynków wykopy wykonywać sposobem ręcznym w oszalowanych 
wykopach.  
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15.2.1. Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta) 
 

Rodzaj obudowy powinien być dostosowany do występujących warunków 
i możliwości Wykonawcy.  

Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową 
odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm 
ponad teren. 

W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody 
gruntowej obniżenie poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem oraz 
pkt. 15.4 ST. 

 

15.3. WYMIARY WYKOPÓW I DOKŁADNOŚĆ ICH WYKONANIA 

 

Tablica nr 1 

Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od średnicy nominalnej przewodu               

DN wg PN-EN 1610:2002 

DN 

Minimalna szerokość wykopu (OD + x) 

m 

Wykop 
oszalowany 

Wykop nieoszalowany 

β > 60° β ≤ 60° 

DN ≤ 225 OD + 0,40 OD + 0,40 

225 < DN ≤ 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40 

350 < DN ≤ 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40 

700 < DN ≤ 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40 

DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40 

W podanych wielkościach OD + x, x/2 jest równe minimalnej przestrzeni roboczej 
między rurą a ścianą wykopu lub jego oszalowaniem. Gdzie: 

OD – jest zewnętrzną średnicą przewodu, w metrach 

β – jest kątem nachylenia ściany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu 

 

 

Tablica nr 2 

Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości                                      

wg PN-EN 1610:2002 

Głębokość wykopu 

[m] 

Minimalna szerokość wykopu 

[m] 

< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokość 

≥ 1,00 i ≤ 1,75 0,80 

> 1,75 i ≤ 4,00 0,90 

> 4,00 1,00 
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Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym                          
w dokumentacji technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić 
na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych 
o ok. 20 cm. 

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia się na 
poziomie ok. 20cm wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. 

Pogłębienia wykopu do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio 
przed ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów dennych rurociągów. 

 

UWAGI: 

 

1. Podane w tablicy szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (o normalnej wilgotności). 
Przy wykonaniu wykopów w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokości należy 
zwiększać o 10 cm. Zwiększenie szerokości wykopów stosuje się tylko wówczas, gdy poziom 
wód gruntowych znajduje się ponad 1 m od dna wykopu. 

2. Podane w kolumnach e i f szerokości wykopów obowiązują dla rurociągów bez obudowy 
betonowej. 

3. Dla rurociągów o przekroju jajowym należy zakładać powiększenie o 5 cm szerokości 
wykopów. 

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się stosowanie innych szerokości wykopów od 
podanych w tabeli. 

 

Tablica nr 3 

Szerokości dna wykopów o ścianach pionowych nie umocnionych  i umocnionych dla 

rurociągów 

 

Lp. 

Średnice wewnętrzne 
rurociągów lub szerokości 

przekrojów kanałów jajowych w 
mm 

Rurociągi 

żeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe 

nie umocnione  umocnione 
nie 

umocnione  
umocnione 

Szerokość wykopu b  [m] 

a b c d e f 

01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90 

02 200 0,90 1,00 0,90 1,00 

03 250 0,95 1,05 0,95 1,05 

04 300 1,00 1,10 1,00 1,10 

05 350 1,10 1,20 1,15 1,25 

06 400 1,15 1,25 1,20 1,30 

07 500 1,30 1,40 1,35 1,45 

08 600 1,45 1,55 1,50 1,60 

09 700 1,60 1,70 1,65 1,75 

10 800 1,75 1,85 1,80 1,90 

11 900 1,90 2,00 1,95 2,05 

12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15 

13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50 
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15.4. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
 

Na terenie stacji wodociągowej zalegają grunty spoiste – piaski gliniaste i gliny 
piaszczyste. Woda gruntowa może wystąpić tylko w postaci sączeń. Przewiduje się 
więc, że wystarczy powierzchniowe odwodnienie wykopów za pomocą przenośnych 
pomp zatapialnych, jeśli roboty będą wykonywane przy deszczowej pogodzie. Jeśli 
nie będzie opadów odwodnienie wykopu nie będzie konieczne. 

 

15.4.1.Pompowanie wody z dna wykopu 
 

Jest to najprostszy sposób odwodnienia polegający na odpompowaniu wody 
napływającej do wykopu. W gruntach, w których istnieje ryzyko wynoszenia drobnych 
cząstek przez odpompowywaną wodę, można temu zapobiec poprzez zmniejszenie 
szybkości przepływu wody.  

15.5. PODŁOŻA 
 

Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego 
przewodu. Stosuje się podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża 
wzmocnione takie jak: piaskowe, żwirowo-piaskowe, tłuczniowo-piaskowe, betonowe, 
mieszane – zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami oraz zaleceniami 
producentów rur. 

15.6. ZASYPKA WYKOPÓW 
 

15.6.1. Warstwa ochronna zasypki 
 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.  

Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt 
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-
86/B-02480. Materiał zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku 
zasypki materiałem sypkim. 

 

15.6.2. Zasypka przewodu i zagęszczenie gruntu użytego do zasypki 

 
Wykopy zasypywać 30cm ponad wierzch rury sposobem ręcznym 

z mechanicznym zagęszczeniem gruntu.  
W przypadku, gdy przewody przebiegają pod istniejącymi lub 

projektowanymi drogami, dojazdami lub chodnikami należy dokonać wymiany 
gruntu na sypki, zasypkę wykonywać warstwami ze starannym zagęszczeniem 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1,0.  

Zbadać czy wskaźnik ten został osiągnięty. 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa 
powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. 
Grubość warstw nie powinna być większa niż: 

a) 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 

b) 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 
wilgotności gruntu, określonej w PN-B-02480:1986. 
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Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna 
wynosić co najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
nie powinno być większe niż 2%. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN–B–10736:1999 i PN-B–06050:1999. 

 

16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

16.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST w rozdziale 1 “Warunki 
ogólne” pkt. 6 

16.2. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 

16.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności                     
z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 

16.2.2.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego 
podaje tablica 4. 

Tablica nr 4 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego 

Lp. Badana cecha 
Minimalna częstotliwość badań                               

i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości                  
3 m i poziomicą lub niwelatorem,                          

w odstępach  co 20 m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach        

co 20 m oraz w punktach wątpliwych 

16.3. BADANIA DO ODBIORU 
 

– szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej              

o więcej niż  10 cm, 

– rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych, 

– pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 
10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

– nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać  10 cm. 
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16.4. BADANIE WSKAŹNIKA (STOPNIA) ZAGĘSZCZENIA GRUNTU  
 

Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonuje się przy użyciu 
objętościomierza piaskowego lub wodnego dla gruntów o uziarnieniu d90≤20 mm,              
a przy użyciu cylindra (pierścienia) wciskanego, dla gruntów drobnoziarnistych             
d90≤2 mm (gdzie d90 oznacza średnicę zastępczą ziarna, poniżej której w gruncie 
zawarte jest wagowo 90% ziaren). 

 
Pobieranie próbek gruntu do badania należy przeprowadzić zgodnie                             

z PN-B-04452:2002. Są cztery metody pobierania próbek: 
– pobieranie próbek metodą wciskania/wbijania, w której próbnik rurowy lub 

szczelinowo-rurowy zakończony ostrzem tnącym jest wprowadzany w podłoże 
statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie, 

– obrotowo-rdzeniowe pobieranie próbek, w którym próbnik rurowy zakończony 
ostrzem tnącym, przez obrót zagłębia się w grunt i umożliwia pobranie rdzenia, 

– pobieranie próbek gruntu świdrem ręcznym lub mechanicznym, 
– pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych ręcznie z szybika badawczego, 

szybu lub sztolni albo z większych głębokości za pomocą specjalnie wykonanych 
do tego celu próbników z zastosowaniem metody wycinania. 

 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu musi być zgodny z przyjętym w dokumentacji 
projektowej i ST, czyli IS=1,0. 

 

17. OBMIAR ROBÓT 

17.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogólne”                   
pkt. 7. 

17.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIARU ROBÓT ZIEMNYCH LINIOWYCH 

 

Roboty ziemne dla wykopów liniowych należy obmiarować w m długości 
układanych przewodów łącznie z wykonaniem umocnienia ścian wykopów, 
wykonaniem podłoża pod rurociągi oraz ewentualnym obniżeniem poziomu wody 
gruntowej. 

 

18. ODBIÓR ROBÓT 
 

18.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  
 

Ogólne  zasady odbioru robót podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogólne” 
pkt.8 

18.2. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT WYKOPOWYCH 

 

  Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci sanitarnych należy 
dokonać kontroli i odbioru robót ziemnych, (zasadniczych i towarzyszących). Kontrola 
ta powinna dotyczyć: 

– zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 

– obudowy wykopu, 

– kąta nachylenia skarp, 
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– zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 

– zejścia do wykopów, 

– podłoża. 

Odbioru robót wykopowych należy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 
1610:2002. 

18.3. ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY 
 

18.3.1. Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ 
administracji państwowej, 

b) projekt techniczny przewodu, 

c) dane geotechniczne zawierające informacje dotyczące: 

– zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

– wyników badań gruntów, ich właściwości, głębokości przemarzania, 
warunków posadowienia i ochrony podłoża gruntowego, uziarnienia 
warstwy wodonośnej, 

– poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahań 
tych poziomów, 

– stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 

– stanu terenu określonego przez przystąpieniem do robót, 

d) dziennik budowy, 

e) dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie 
budowy, 

f) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

g) protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

h) specjalne ustalenia użytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą robót, 
dotyczące jakości prac. 

 

18.3.2. Badania przy odbiorze technicznym częściowym  

 

Przy odbiorze technicznym częściowym należy wykonać następujące badania: 

a) bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej – odległość 
krawędzi dna wykopu od ściany fundamentu budowli sąsiadującej z wykopem 
mierzy się z dokładnością do 0,1 m i porównuje z odległością w dokumentacji 
projektowej, 

b) podłoża naturalnego – bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają 
na stwierdzeniu, czy grunt podłoża jest sypki i naturalnej wilgotności, 

c) podłoża wzmocnionego – sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar 
warstwy z dokładnością do 0,01 m. Pomiaru dokonuje się w trzech dowolnie 
wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej 
o 30 m, 

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 
0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co 
najmniej o 30 m, 

e) dopuszczalnych odchyleń spadku (różnice rzędnych podłoża). Pomiaru należy 
dokonać z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach 
odległych od siebie co najmniej o 30 m, 

f) stanu deskowań wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy robotników, 
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g) nachylenia skarp w wykopach, 

h) wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż 
co 20 m). 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru 
częściowego. 

18.4. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 
 

18.4.1.Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące 
dokumenty: 

 

a) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

b) protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia grunty po 
zasypaniu przewodu. 

 

18.4.2. Badania przy odbiorze technicznym końcowym 
 

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułożenia przewodu, zasypka 
główna, usunięcie szalowania i zagęszczenie powinny być zgodne z wymaganiami 
projektowymi. W przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien on 
wynosić co najmniej 1. 

 Stopień zagęszczenia zasypki powinien być ustalony i sprawdzony metodą 
podaną w dokumentacji projektowej. Wyniki badań powinny być wpisane do 
dziennika budowy. 

 

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

19.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 

Ogólne ustalenia doptyczące podstaw płatności podano w ST w rozdziale 1 
“Warunki ogólne” pkt. 9. 

19.2. ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
 

Rozliczenie robót ziemnych i towarzyszących może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych liniowych wystąpi konieczność 
zabezpieczenia ruchu kołowego i (lub) pieszego oraz wykonania robót 
przygotowawczych i innych z nimi związanych to koszty tych robót obejmują: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi 
instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,  

 wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperów, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
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 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Ostateczne rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty 
ryczałtowej za określony zakres robót. 

Kwoty ryczałtowe winny obejmować: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– wykonanie wykopów, 

– oszalowanie ścian wykopów, 

– wykonanie podłoża pod rurociągi, 

– odwodnienie, 

– zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem. 

W kwotach tych winny być zawarte: 

 robocizna bezpośrednia, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Kwoty ryczałtowe, będące podstawą płatności, mogą być obliczane jako 

ceny robót, w których uwzględniono koszty wszystkich robót tj. robót podstawowych, 
robót towarzyszących i robót tymczasowych. 

 

20. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

20.1. USTAWY 

 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 
poz. 177), 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881), 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 
r. Nr 147, poz. 1229), 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627), 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.                 
z 2007 r. Nr 19, poz. 115). 

20.2. ROZPORZĄDZENIA 

 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 
kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wymagań, jakie powinny spełniać natyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. –                        
w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 
r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

20.3. NORMY 

 

 PN-ISO 6707-1:2008 – Budynki i budowle. Terminologia. Część 1Terminy 
ogólne 

 PN-B-03020:1981 -  Grunty  budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne  i projektowanie                              

 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 

 PN-B-04481:1988 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

 PN-B-01027:2002 – Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane                                 
w projektach zagospodarowania działki lub terenu       

 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe  

 PN-B-02479:1998 – Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady 
ogólne 

 PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

 PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

 PN-EN ISO 14688-1:2006 – Badania geotechniczne. Oznaczanie i 
klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis 

 PN-EN ISO 14688-2:2006 – Badania geotechniczne. Oznaczanie i 
klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania 

 PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych.  Warunki techniczne wykonania             

 PN-EN ISO 11091:2001 – Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania 
terenu 
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 PN-EN 1295-1:2002 – Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi                  
w różnych warunkach obciążenia. Cz. 1: Wymagania ogólne                        

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

 PN-EN 1610:2002 /Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

 PN-EN 12063:2001 – Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 
szczelne 

 PN-EN 13331-1:2004 – Obudowy ścian wykopów. Cz. 1: Opisy techniczne 
wyrobów 

 PN-EN 13331-2:2005 – Obudowy ścian wykopów. Cz. 2: Ocena na podstawie 
obliczeń lub badań  

 

20.4. INNE DOKUMENTY 

 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r., 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9                           
– COBRTI INSTAL, 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe – wydawnictwa Arkady, 
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Załącznik 1 

Podział gruntów na kategorie 

 
1)

 Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich 
zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

K
a
te

g
o

ri
a
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętości

owa w 
stanie 

naturalny
m kN/m

3 

Przeciętne 
spulchnienie 

po 
odspojeniu 

w % od 
pierwotnej 
objętości

1) 

1 2 3 4 

1 

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15 

Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30 

Popioły lotne niezleżałe 11,8 od 5 do 15 

2 

Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne  
i plastyczne 

17,7 od 15 do 25 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
 

12,7 od 15 do 25 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 10,8 od 20 do 30 

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 

16,7 od 15 do 25 

Żwir bez spoiwa lub małospoisty 16,7 od 15 do 25 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 18,6 od 20 do 30 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 

 
18,6 

 
od 20 do 30 

 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 
 

17,7 od 20 do 30 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów 19,6 
17,7 

od 20 do 30 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30 

Popioły lotne zleżałe 17,7 
19,6 

od 20 do 30 

4 

Less suchy zwarty 
 

18,6 od 25 do 35 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpad-kami drewna lub 
głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu 

19,6 od 25 do 35 

Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
 

20,6 od 25 do 35 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
 

 
20,6 

 
od 25 do 35 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 
 

16,7 od 25 do 35 

Iłołupek miękki 
 

19,6 od 25 do 35 

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub  
z głazami o masie do 10 kg 
 
 

19,6 
 

od 25 do 35 

                              c.d. tabeli  Podział gruntów na kategorie 
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1 2 3 4 

5 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
14,7 
19,6 

od 30 do 45 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10 30% objętości gruntu 20,6 od 30 do 45 

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach 
ponad 50 kg 

 
17,7 

 
od 30 do 45 

Margle miękkie lub średniotwarde słabo spękane 
16,7 
22,6 

od 30 do 45 

Węgiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45 

Iły przewarstwione łupkiem 
14,7 
19,6 

od 30 do 45 

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45 

Zlepieńce słabo scementowane 20,6 od 30 do 45 

Gips 21,6 od 30 do 45 

Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 15,7 od 30 do 45 

6 

Iłołupek twardy 26,5 od 30 do 45 

Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 22,6 od 45 do 50 

Margiel twardy 23,5 od 30 do 45 

Wapień marglisty 22,6 od 45 do 50 

Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50 

Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 21,6 od 30 do 45 

Anhydryt 24,5 od 45 do 50 

Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50 

7 

Łupek piaszczysto-wapnist 23,5 od 45 do 50 

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50 

Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50 

Wapień niezwietrzały 23,5 od 45 do 50 

Magnezyt 28,4 od 45 do 50 

Granit i gnejs silnie zwietrzałe 23,5 od 45 do 50 

8 

Łupek plastyczny twardy niespękany 
 

24,5 od 45 do 50 

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
 

24,5 od 45 do 50 

Wapień twardy niezwietrzały 
 

24,5 od 45 do 50 

Marmur i wapień krystaliczny 25,5 od 45 do 50 

Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50 

9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowy 25,5 od 45 do 50 

Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych  
o spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 

25,5 
 

od 45 do 50 

Dolomit bardzo tward 25,5 od 45 do 50 

Granit gruboziarnisty niezwietrzały 25,5 od 45 do 50 

Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50 

Serpentyn 24,5 od 45 do 50 

Wapień bardzo twardy 24,5 od 45 do 50 

Gnejs 
 
 
 

25,5 od 45 do 50 
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                              c.d. tabeli  Podział gruntów na kategorie 

1 2 3 4 

 
10 

 
Granit średnio- i drobnoziarnisty 

25,5 
26,5 

od 45 do 50 

Sjenit średniziarnisty 25,5 od 45 do 50 

Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50 

Porfir 24,5 od 45 do 50 

Trachit, liparyt i skały pokruszone 26,5 od 45 do 50 

Granitognejs 25,5 od 45 do 50 

Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50 

Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 26,5 od 45 do 50 

Gabro 26,5 od 45 do 50 

Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50 

Bazalt 25,5 
27,4 

od 45 do 50 

 

Załącznik 2 

 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 

L
p . Wyszczególnienie 

właściwości 
Jednostki 

Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1. Rodzaj gruntu 

 – rumosz 
niegliniasty 

– żwir 
– pospółka 
– piasek gruby 
– piasek średni 
– piasek drobny 
– żużel 

nierozpadowy 

– piasek pulasty 
– zwietrzelina 

gliniasta 
– żwir gliniasty 
– pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 
– glina piaszczysta 

zwięzła, glina 
zwięzła, glina 
pylasta zwięzła 

– ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 

bardzo 
wysadzinowe 
– piasek gliniasty 
– pył, pył 

piaszczysty 
– glina piaszczysta, 

glina pylasta 
– ił warstwowy 

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 
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Rozdział 3 

 
ROBOTY BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNE 

 
ZBROJENIE 

 

BUDYNEK AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 
 

21. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

21.1. KODY NUMERYCZNE 

 

Przygotowanie i montaż zbrojenia CPV - 45262310 
 

21.2. PRZEDMIOT ST 

 

Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych 
w budynku agregatu prądotwórczego na terenie stacji wodociągowej w Grążawach. 

21.3. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym 
branży architektoniczno – konstrukcyjnej dla przedsięwzięcia:  
 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY” 

21.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
zbrojenia konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót związanych z: 

 przygotowaniem zbrojenia, 

 montażem zbrojenia, 

 kontrolą jakości robót i materiałów. 

21.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 
40 mm. 
 
Zbrojenie niesprężajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do 

niej naprężeń w sposób czynny. 
 



 53 

21.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7. 
 

22. MATERIAŁY 

22.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

22.2. ZASTOSOWANE MATERIAŁY 
 

BUDYNEK AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 
 

Ława fundamentowa – stal AIII (#) profil ø 12, 
     stal O   (ø) profil ø  6. 
 

Wieńce –  stal AIII (#) profil ø 12, 
 stal O   (ø) profil ø  6. 

 

Stropodach  – żelbetowy, prefabrykowany typu Filigran grubości 20cm, beton [B20] 
C16/20  - dostarczany przez producenta. 

 

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY 
 

Ściany – element prefabrykowany gr. 16cm – dostarczany przez producenta (stal AIII 
[RB500]; stal AO (StOS). 

 

Strop  – element prefabrykowany gr. 22 ÷ 14cm – dostarczany przez producenta (stal 
AIII [RB500]; stal AO (StOS). 

 

Płyta denna – gr. 41 ÷ 30cm, øzewn = 1350 (stal AIII [RB500]; stal AO (StOS); profile: 
ø 16, 12, 8; beton C25/30 [B30]  W8). 

 

Zbrojenie płyty w miejscu otworów należy zagęścić wokół otworów.  
 

Studzienka w zbiorniku  zbrojona stalą AIII 34 GS profile:  12, 8. 

22.3. STAL ZBROJENIOWA 
 

Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji 
projektowej. 
 

Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b o następujących parametrach: 

 średnica pręta w mm    5,5÷40 

 granica plastyczności Re (min) w MPa  220 

 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 

 wydłużenie (min) w %    22 

 zginanie do kąta 180°    brak pęknięć i rys w złączu. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
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Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-
93215: 1982. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, 
w którym mają być podane: 

 nazwa wytwórcy, 

 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215: 1982, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według 
analizy wytopowej, 

 masa partii, 

 rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

 znak wytwórcy, 

 średnica nominalna, 

 znak stali, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 znak obróbki cieplnej. 
 
Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z 
betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 

23. SPRZĘT 

23.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych 
i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 

24. TRANSPORT 

24.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, 
w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego. 
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25. WYKONANIE ROBÓT 

25.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
 
Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty zbrojarskie. 
 
Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 
PN –S-10042: 1991, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 
Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną 
można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 
ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy 
użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, 
gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-
I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
 W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę 
zagięcia równą co najmniej 20d. 
 Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić 
szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. 
Montaż zbrojenia 
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Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję 
można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
 Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na 
działanie słonej wody. 
 Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut 
o średnicy 1,5 mm. 
 W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 

26. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

26.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCKI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące 
badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215: 1982 

 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215: 1982, 

 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215: 1982, 

 próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1:2004,  

 próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006.  
 Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki 
należy pobrać z różnych miejsc kręgu. 
 Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą 
wynik pozytywny. 
 Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 

 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie 
przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 

 rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
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 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

 długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

 miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości 
mierzone w przekroju poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3%, 
liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% 
ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 

27. OBMIAR ROBÓT 

27.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się 
teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową 
(kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości 
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 
wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 

28. ODBIÓR ROBÓT 

28.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz 
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 

28.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU 

 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
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28.3. ODBIÓR KOŃCOWY 

 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia 
Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie 
podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

 zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych 
przekrojach, 

 rozstawu strzemion, 

 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
 

29. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

29.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

30. PRZEPISY ZWIĄZANE 

30.1. NORMY 

 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-EN ISO 7438:2006  Metale -- Próba zginania. 
PN-EN 10002-1:2004  Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w 
temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-B-03264:2002/Ap1:2004  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

 

30.2. INNE DOKUMENTY 

 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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Rozdział nr 4 
 

ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE 
 

BETONOWANIE 
 

BUDYNEK STACJI WODOCIAGOWEJ 
BUDYNEK AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 

 
 

31. PRZEPISY ZWIĄZANE 

31.1. KODY NUMERYCZNE 

 

Fundamentowanie CPV - 45262210-6   
Wykonywanie konstrukcji dachowych CPV - 45261100-5  

31.2. PRZEDMIOT ST 

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru elementów betonowych – budynku stacji wodociągowej i agregatu 
prądotwórczego na terenie stacji wodociągowej w Grążawach. 

31.3. ZAKRES STOSOWANIA ST 

  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym 
branży architektoniczno – konstrukcyjnej  dla przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY” 

31.4. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH ST 

 

 Roboty, których dotyczy niniejszy rozdział specyfikacji, obejmują wszystkie 
czynności podstawowe, pomocnicze i towarzyszące (prace przygotowawcze) 
występujące przy wykonywaniu fundamentów dla budynku agregatu prądotwórczego, 
płyty dennej zbiornika wyrównawczego oraz regulacji spadków posadzki w budynku 
stacji wodociagowej.  

31.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

 Określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszym rozdziale ST oznaczają: 

 
Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, 

wody  oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w 
wyniku hydratacji cementu. 
 
Beton zwykły – beton o gęstości w stanie suchym większej niż  2000kg/m3, ale nie 

przekraczającej 2600kg/m3. 
Beton lekki – beton o gęstości w stanie suchym nie mniejszym niż 800 kg/m3 i nie 

większym niż 2000 kg/m3. Beton ten produkowany z zastosowaniem wyłącznie lub 
częściowo kruszywa lekkiego. 
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Beton ciężki – beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2600kg/m3. 
 

Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze 
w stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. 
 

Cement  – drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje 
zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku hydratacji oraz innych procesów, 
zachowujący po stwardnieniu wytrzymałość i trwałość także pod wodą. 
 

Domieszka – składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych 
ilościach w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki 
betonowej lub betonu stwardniałego. 
 

Dodatek – drobnoziarnisty składnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych 

właściwości lub uzyskania specjalnych właściwości.  
Są dwa typy dodatków nieorganicznych: prawie obojętne (typ I) oraz 
o właściwościach pucolanowych lub utajonych właściwościach hydraulicznych (typ II). 
 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) równy wymaganej 

wytrzymałości charakterystycznej fck. 
 

Kruszywo – ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. 

Kruszyw mogą być naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiału 
wcześniej użytego w obiekcie budowlanym. 
 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton 
pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza 
dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący 
beton pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza 
wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której 
ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
 

Wytrzymałość charakterystyczna – wartość wytrzymałości, poniżej której może się 

znaleźć 5% populacji wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej 
objętości betonu. 

 

Wytrzymałość normowa – wytrzymałość na ściskanie w MPa, określona po 28 

dniach na próbkach sześciennych o krawędzi 15cm Lu walcowych o ø 15 i h = 30cm, 
dojrzewających w warunkach laboratoryjnych oraz wykonanych i zbadanych wg 
warunków ściśle określonych w normie. 

 

Wytrzymałość kostkowa na ściskanie – wytrzymałość na ściskanie betonu 

uzyskana na próbkach w kształcie kostek sześciennych. 
 

Wytrzymałość walcowa na ściskanie – wytrzymałość na ściskanie betonu 
uzyskana na próbkach walcowych. 

31.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych 
robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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32. MATERIAŁY 

32.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, ICH 
POZYSKIWANIA I SKŁADOWANIA 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST  w rozdziale 1  „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie normy. 

32.2. ZASTOSOWANY MATERIAŁ 

 

BUDYNEK STACJI WODOCIĄGOWEJ 
 

Regulacja spadków posadzki, beton C16/20 [B20]. 
 

BUDYNEK AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 
 

Podstawowe dane : 
- wymiary      –  4,84m × 6,74m, 
- powierzchnia zabudowy   –  32,62m2, 
- powierzchnia użytkowa    –  25,20 m2, 
- kubatura brutto    –  140,00m3.  

 

Stropodach  – żelbetowy, prefabrykowany typu Filigran grubości 20cm, beton C16/20 
[B20].  

Fundamentowanie  
 

Posadowienie budynku na ławach fundamentowych, betonowych z betonu C16/20 

[B20] o wymiarach 50cm × 30cm, zbrojone 4 × 12 (stal St0s), strzemiona  6  (stal 
St0s) co 20 cm. Fundamenty posadowić na warstwie 10 cm betonu C8/10 (B 10). 
Poziom posadowienia ław: -1,14 m 
Ławy fundamentowe izolować poziomo 2 papą asfalt. na lepiku, na gorąco. 
W pomieszczeniu agregatu wykonać blok fundamentowy. 
 

W fundamencie zabetonować taśmę FeZn 20 × 4mm dla elektrycznych połączeń 
wyrównawczych. Taśmę wyprowadzić na ścianę do wys. 1.5m. 
Projektuje się wykorzystanie zbrojenia ław fundamentowych jako uziomu otokowego. 
W związku z tym przewód uziemiający należy przyspawać przynajmniej do dwóch 
dolnych wzdłużnych prętów zbrojenia ławy fundamentowej. 
 

Instalacja ta powinna spełniać następujące wymagania: 
 

 fundament budynku posiada zbrojenie z prętów stalowych o średnicy nie 
mniejszej niż: 10 mm w części podziemnej fundamentu, 12 mm w części 
nadziemnej fundamentu, 

 połączenia prętów zbrojenia z przewodami uziemiającymi należy wykonać 
poprzez spawanie, przy czym długość szwów spoiny powinna być równa co 
najmniej podwójnej szerokości taśmy lub 6-cio krotnej średnicy przewodu 
okrągłego. 

Przed zabetonowaniem ław fundamentowych należy sprawdzić zgodność wykonania 
uziomu z projektem, a po upływie 100 dni od zasypania fundamentów lecz przed 
oddaniem budynku do użytkowania należy sprawdzić pomiarem i wpisać do 
protokołu wartości rezystancji uziemienia.  
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W przypadku, gdy zmierzona wartość wypadkowej rezystancji uziemienia 
fundamentu i innych połączonych z nim uziomów nie spełnia warunku R < 30 ohm, 
należy wykonać dodatkowe uziomy sztuczne.  
Uziemienie Głównej szyny wyrównawczej wykonać jako spawane do dwóch 
wzdłużnych prętów o średnicy 10mm i dodatkowo miejsce spawu zabezpieczyć farbą 
antykorozyjną. 
 

Ściany fundamentowe 
 

Ściany murowane z bloczków betonowych 14 × 24 × 38 z betonu C12/15 [B-15] 
zaprawie cem.-wap. 5 MPa.  
 

Wieńce 
 

Wieńce żelbetowe, beton C16/20 [B20] stal St0S, A-III - technologia zgodna 
z wytycznymi dostawcy stropów. 
 

Nadproża 
 

Nadproża prefabrykowane typu „L” o długości  =  szerokość otworu + min.30cm. 

32.3. SKŁADNIKI 

32.4.  MIESZANKI BETONNOWEJ 
 

32.4.1. Cement – wymagania  i badania 
 

  Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte 
w normie PN-EN-197-1:2002. 
 

 Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości 
(atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia 
mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma 
pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej 
cementowni.   
 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien 
podlegać następującym badaniom: 

 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:2006, 
PN-EN 196-3+A1:2009, PN-EN 196-6;2009; 

 sprawdzenie zawartości grudek. 
 Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie 
twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania: 

 początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 

 koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

 wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 

 wg próby na plackach – normalna. 
 Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu 
zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej 
niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach 
i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito 
o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 
niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
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32.4.2. Magazynowanie 

 
Cement pakowany (workowany) – magazyny zamknięte – pomieszczenia szczelne 
i suche, a w zimie, w miarę możliwości, ogrzewane (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach).W przypadku gdy cement przechowywany jest przez 
krotki czas (do 10 dni) to można składować go na wolnym powietrzu -  składy otwarte 
(wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami, np. przez nakrycie matami brezentowymi).  
 
Cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane 
do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone 
w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się 
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
  
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania.  
Cement nie może być użyty do betonu: 

 po okresie 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach 
otwartych, 

 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. 

 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie 
 

32.4.3. Kruszywo 
 

 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych 
i jednorod-nością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
 Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie 
się. 
 
Maksymalny nominalny górny wymiar ziarn kruszywa w mieszance betonowej, jeżeli 
powinien być wyznaczony, należy zmierzyć zgodnie z PN-EN 933 – 1: 2000. 

 
 Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one 
zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań 
spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
 
 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

 zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

 zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
wskaźnik rozkruszenia: 

 dla grysów granitowych – do 16%, 

 dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

 nasiąkliwość – do 1,2%, 

 mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
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 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714-
34:1991, 

  zawartość związków siarki – do 0,1%, 

 zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

 zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od 
wzorcowej wg normy PN-EN 1744-1:2000. 

 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

 zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714-
34:1991,  

 zawartość związków siarki – do 0,2%, 

 zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

 zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od 
wzorcowej wg normy PN-EN 1744-1:2000, 

 w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom oznaczenia 
składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000. 
 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań wg normy PN-EN 12620+A1:2008 oraz wyników 
badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych 
przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa 
z wymaganiami normy, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) 
i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa 
wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

32.5. WODA ZAROBOWA – WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów gminnych, to woda ta 
nie wymaga badania. 

32.6. DOMIESZKI I DODATKI DO BETONU 

 

Ogólną przydatność domieszek i dodatków ustala się zgodnie z nw. Normami: 
– domieszki  -  PN- EN 934-2; 
– dodatki typu I: wypełniacz mineralny PN-EN 12620+A1:2008; 

 barwniki PN-EN 12878:2006;   
– dodatki typu II: popiół lotny PN-EN 450-1+A1:2009;  

pył krzemionkowy PN-EN 13263-1+A1:2009. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych 
o działaniu: 

 napowietrzającym, 

 uplastyczniającym, 

 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

 napowietrzająco-uplastyczniających, 

 przyśpieszająco-uplastyczniających. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=556226&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477147&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=556226&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=535545&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=560098&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=561844&page=1
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Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normami tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 
Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
 

Całkowita ilość domieszek, nie powinna przekraczać dopuszczalnej największej ilości 
zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna być większa niż 50g 
(w postaci dostarczonej) na kg cementu. Stosowanie domieszek w ilościach 
mniejszych niż 2g/kg cementu dopuszcza się wyłącznie w przypadku wcześniejszego 
ich wymieszania z częścią wody zarobowej. 
 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej należy określić w betonie zwykłym i 
ciężkim zgodnie z normą PN-EN 12350-7:2009.  
 

Do betonu zawierającego zbrojenie stalowe, sprężające zbrojenie stalowe oraz inne 
elementy metalowe nie należy dodawać chlorku wapnia oraz domieszek na bazie 
chlorków. 
 

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna być niższa 
niż 5°C. 
 

Badania wstępne należy  przeprowadzać na mieszance betonowej o temperaturze 15 
÷ 22°C.  Szczegóły dotyczące badań wstępnych na mieszance betonowej zawarte są 
w załączniku A do normy PN-EN 206-1:2003. 
 

Pomiar konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać według jednej z niżej 
wymienionych metod: 

 metoda Vebe (PN-EN 12350-3:2009); 

 metoda stożka opadowego (PN-EN 12350-2:2009); 

 metoda oznaczania stopnia zagęszczalności  (PN-EN 12350-4:2009); 

 metoda rozpływu (PN-EN 12350-5:2009). 
 
 
Zaleca się stosowanie w/w metod w zakresach podanych niżej: 
– czas Vebe    ≤ 30s i > 5s; 
– opad stożka    ≥ 10 mm i ≤ 210mm; 
– stopień zagęszczalności   ≥ 1,04 i < 1,46; 
– średnica rozpływu   > 340 mm i ≤ 620mm. 

 

33. SPRZĘT 

33.1. OGÓLNE WYMAGANIA SPRZĘTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale 1 ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora nadzoru.  

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Betoniarki winny umożliwić równomierne rozprowadzenie składników oraz uzyskanie 
jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej.  

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=562766&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477271&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=561838&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=561837&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=561839&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=561840&page=1
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Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji.  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane 

do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej 
należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 
długości. 
 

34. TRANSPORT 

34.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST w rozdziale 1  
„Wymagania ogólne” pkt.  4. 
 

35. WYKONANIE ROBÓT 

35.1. ZALECENIA OGÓLNE 

 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty budowlane. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej 
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
 

 wybór składników betonu, 

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

 sposób pielęgnacji betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

 zestawienie koniecznych badań. 
 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, 
a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 zgodność rzędnych z projektem, 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej, 

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi 
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów 
wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur 
itp.), 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
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35.2. WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ  

 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej  (dla każdej objętości betonu ≥ 1m3) 
powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

 ±3% wymaganej ilości – przy dozowaniu cementu, wody i kruszywa oraz 
dodatków stosowanych w ilościach > 5% 
w stosunku do masy cementu; 

 ±5% wymaganej ilości – przy dozowaniu dodatków stosowanych w ilościach ≤ 
5% w stosunku do masy cementu. 

 
Tolerancja jest to różnica między wartością założoną a wartością zmierzoną. 
 
Cementy, kruszywa oraz dodatki proszkowe należy dozować masowo. Dopuszcza 
się stosowanie innych metod dozowania, lecz należy spełnić w/w zakres tolerancji. 
Woda zarobowa, kruszywa lekkie, domieszki oraz ciekłe dodatki dozuje się masowo 
lub objętościowo. 
 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Urządzenia dozujące wodę 
i płynne domieszki powinny być sprawdzane przy instalowaniu, okresowo 
w zależności od rodzaju i czułości sprzętu lub w przypadku wątpliwości. 
 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Wizualne sprawdzenie działania przy pierwszym 
stosowaniu w ciągu dnia dla każdej domieszki. 
Dokładność działania systemu dozowania należy sprawdzać codziennie.  
 
Sprzęt do ważenia należy poddawać codziennej wizualnym sprawdzeniu czy sprzęt 
jest utrzymany w czystości i poprawnie działa. Badanie dokładności ważenia 
dokonywać okresowo w zależności od rodzaju i czułości sprzętu lub w przypadku 
wątpliwości. 
 
Zasobniki, skrzynie powinny być sprawdzane wizualnie raz w tygodniu, w celu 
sprawdzenia zgodności z wymogami.  
 
Sprzęt do badania wytrzymałości należy badać co najmniej raz w roku. 
Betoniarki, w tym również betoniarki samochodowe, pod względem zużycia powinny 
być badane okresowo, zależnie od rodzaju sprzętu, jego czułości oraz warunków 
pracy. 
 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy 
niż 2 minuty. 
Zaleca się, aby czas trwania powtórnego mieszania w betoniarce samochodowej, po 
zasadniczym procesie mieszania, nie był krótszy niż 1min/m3 i nie był krótszy niż 5 
minut po dodaniu domieszki.  
 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
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Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące 
zalecenia: 

 w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem 
rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, 

 przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref 
przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 

 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 
głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 
miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, 
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle 
wynosi 0,3÷0,5 m, 

 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni 
betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej 
długości; 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 
i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 
w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 
powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 C, 
czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
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Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 

niż plus 5 C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury 

mieszanki betonowej +20 C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 

betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, 
należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

35.3. PIELĘGNACJA BETONU 

 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 
ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15 C i wyższej beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni 
co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie 
co najmniej 15 MPa. 

35.4. WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI BETONU 

 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260:1969; wypukłości i wgłębienia 
nie powinny być większe niż 2 mm. 

 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

35.5. DESKOWANIE 

Deskowanie musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne. Inwestor lub Nadzór 
Inwestorski może zażądać obliczeń głównych elementów deskowania do 
sprawdzenia  i odbioru. 
Deskowanie i stemple muszą być tak skonstruowane, by podczas betonowania 
zachowały sztywność, kształt i niezmienność konstrukcji. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
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Deskowanie powinno być wykonane tak, by spełniało wszelkie właściwe polskie 
przepisy bezpieczeństwa oraz by mogło przenosić sumę poniższych obciążeń 
wywołanych: 

 ciężarem własnym oraz ciężarem sprzętu do robót betonowych,  
 ciężarem układanej mieszanki betonowej, z uwzględnieniem obciążeń 

dynamicznych od opuszczania i zagęszczania mieszanki,  
 ciężarem zbrojenia konstrukcji,  
 ciężarem robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych 

oraz niezbędnego sprzętu. 
 

Połączenia w deskowaniu powinny być wystarczająco szczelne i zabezpieczone 
przed wyciekaniem zaprawy. 
Wszystkie elementy deskowania powierzchni betonowych, należy wykonać z tarcicy 
struganej jednakowej grubości, nie mniejszej niż 20 mm albo zastosować 
deskowanie systemowe według propozycji Wykonawcy. 
Należy wykonać wszystkie konieczne gniazda i przebicia wynikające 
z projektowanych instalacji. 
W tym celu należy mocować do deskowania wkładki lub tuleje, które zostaną 
usunięte po związaniu betonu (nie dotyczy przejść szczelnych). 
Przed ułożeniem betonu, Wykonawca potwierdzi ze wszystkimi projektantami 
branżowymi, że wszystkie gniazda, kotwy, wkładki, itp. są właściwie rozmieszczone. 
Wykonawca powinien przedsięwziąć środki ostrożności, by mieć pewność, 
że wkładki, tuleje, itp. nie są wypełnione betonem. 
Smar do deskowania nie może mieć żadnego niekorzystnego wpływu na pielęgnację 
betonu ani warstwy wykończeniowe. Nie powinien wywoływać plam ani pogarszać 
przyczepności warstwy wykończeniowej. 
Powierzchnia konstrukcji betonowych nie powinna mieć wypukłości ani raków. Po 
zdjęciu deskowania widoczne powierzchnie betonowe powinny być, tam gdzie 
Inwestor lub Nadzór Inwestorski uzna za konieczne, naprawione przez wypełnienie 
zaprawą cementową. 
Usunięcie stempli podtrzymujących deskowanie nic może nastąpić zanim beton nie 
osiągnie projektowanej wytrzymałości. 
Wytrzymałość należy badać na próbkach pobranych podczas betonowania   
i przechowywanych w warunkach podobnych do warunków dojrzewania betonu 
konstrukcji. 
Badanie metodami nieniszczącymi będzie dopuszczalne tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inwestora lub Nadzoru Inwestorskiego  
Minimalny okres pozostawienia deskowania podano w tablicy nr 5. 

Tablica nr 5 
 

Minimalny okres pozostawienia deskowania 
 

  Średnia temperatura 
powietrza w cieniu 
7°C 16°C 

Deskowanie boczne słupów, 
ścian i belek 

36 godzin 36 godzin 

Deskowanie dolne płyt i belek 10 dni 7 dni 

Stemple dla płyt 21 dni 18 dni 

Stemple dla belek 21 dni 18 dni 

Stemple dla belek rozpiętości 
> 6 m i wszystkich płyt 
wspornikowych 

28 dni 21 dni 
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35.6. DYLATACJE, PRZERWY ROBOCZE, USZCZELNIENIE PRZERW 
ROBOCZYCH 

Jeśli przerwy robocze nie są pokazane na rysunkach konstrukcyjnych, przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca powinien otrzymać aprobatę ich rozmieszczenia. 
Aprobata powinna obejmować lokalizację, formowanie i przygotowanie przerw 
roboczych. 

35.7. MONTAŻ ZBIORNIKA 

Montaż zbiornika wykonuje producent z zastosowaniem dźwigu o nośności 
zapewniającej bezpieczne podniesienie i przemieszczenie prefabrykatów.  
Montaż:  
Skręcenie elementów na śruby z uszczelnieniem połączeń atestowaną uszczelką 
i wypełnieniem zaprawą klejową. Po skręceniu wszystkich elementów należy 
wykonać wieniec płyty dennej oraz roboty izolacyjne i szlichtę betonową.  
Przy łączeniu elementów ściennych z fundamentem zastosować należy uszczelkę 
bentonitową. Pomiędzy łupkami ściennymi zastosować uszczelkę gumową wykonaną 
na bazie EPDM i SBR typ N-1. 

36. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

36.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST w rozdziale 1 “Warunki 
ogólne”   pkt. 6. 

36.2. BADANIA KONTROLNE BETONU 
 

Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu, 

 badanie mieszanki betonowej, 

 badanie betonu. 
Wytrzymałość stwardniałego betonu należy określić na podstawie badań 
przeprowadzonych na próbkach sześciennych o boku 150mm lub walcowych 
o wymiarach 150/300mm, zgodnych z PN-EN 12390-1:2001, wykonanych 
z mieszanki betonowej pobranej zgodnie z PN-EN 12350-1:2009 i pielęgnowanych 
zgodnie z PN-EN 12390-2:2009. 
  

Badanie wytrzymałości na ściskanie wykona zgodnie z  PN-EN 12390-3:2009. 
Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania jest oznaczana po 28 dniach.  
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 
dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 
dłuższym niż 90 dni. 
Wytrzymałość charakterystyczna betonu powinna być równa lub większa niż 
minimalna charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie dla określonej klasy 
wytrzymałości na ściskanie. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
 

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu betonu zmierzyć należy zgodnie 
z PN-EN 12390-6:2001. Wytrzymałość ta badana jest po 28 dniach. Wytrzymałość 
charakterystyczna betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu powinna być równa jej 
wyspecjalizowanej wartości lub większa. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=560973&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477169&page=1
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Gęstość betonu w stanie suchym należy oznaczać wg PN-EN 12390-7:2009. 
Gęstość betonu: 

- zwykłego w stanie suchym powinna być większa niż 2000kg/m3 i nie powinna 
przekraczać 2600 kg/m3; 

- lekkiego w stanie suchym powinna być większa równa 800kg/m3 i nie powinna 
przekraczać 2000 kg/m3; 

- ciężkiego w stanie suchym powinna być większa niż 2600kg/m3. 
W przypadku badania gęstości betonu tolerancja wynosi ± 100 kg/m3. 
 
Wodoszczelność betonu – nie ma uzgodnionej metody badania. Może zostać 
określona pośrednio z wartości granicznych dla składu betonu. 
 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003: 

 Rodzaj badania 

 Metoda badania według 

 Termin lub częstość  
 
Badania składników betonu: 
1) Badanie cementu 

 czasu wiązania 

 stałość objętości 

 obecności grudek 

 wytrzymałości 
PN-EN 196-3+A1:2009 
PN-EN 196-6:1997 
PN-EN 196-1:2006 
Bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii 
 
2) Badanie kruszywa 

 składu ziarnowego 

 kształtu ziaren 

 zawartości pyłów 

 zawartości zanieczyszczeń 

 wilgotności 
PN-EN 933-1:2000 
PN-EN 933-3:1999 
PN-EN 933-9:2001 
PN-EN 1097-6:2002 
 
3) Badanie wody 
PN-EN 1008:2004 
 
4) Badanie dodatków i domieszek 

  Aprobata Techniczna 
 
5) Badanie mieszanki betonowej 

 Urabialność 
PN-EN 206-1:2003 
Przy rozpoczęciu robót 

 Konsystencja 

 Zawartość powietrza 
 
 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477169&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477271&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=560161&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=464467&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=513152&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476586&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461866&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477147&page=2
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477271&page=1
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1) Badanie betonu 

 Wytrzymałość na ściskanie na próbkach 
Po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej partii betonu 

 Wytrzymałość na ściskanie – badania nieniszczące 
PN-EN 12504-4:2005 
PN-EN 12504-2:2002 
W przypadkach technicznie uzasadnionych 
 

 Nasiąkliwość 
PN-EN 206-1:2003 
Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m3 
betonu 

 Mrozoodporność 

 Przepuszczalność wody. 

36.3. TOLERANCJA WYKONANIA 

 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji 

N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu 
widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia 
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji 
specjalnych z podaniem: 

 zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

 innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza 
wartościami podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i 
wartościami dopuszczalnymi, 

 specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych 
elementów konstrukcji. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w 
ustaleniach projektowych. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w 
stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się 
z osiami ścian lub słupów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 
różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia 
odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne 
z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do 
określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i 
PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 
 

37. OBMIAR ROBÓT 

37.1. OGÓLNE ZASADY  

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogólne”                   
pkt. 7. 

 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487154&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477735&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477271&page=1
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37.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIARU 
 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do 
obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji 
projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub 
mniejszym od 6 cm2. 
 

38. ODBIÓR ROBÓT 

38.1. OGÓLNE ZASADY  
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogólne” 
pkt.8 

38.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

38.3. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu 

robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

38.4. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 
 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych 
warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 

39. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

39.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia doptyczące podstaw płatności podano w ST w rozdziale 1 
“Warunki ogólne” pkt. 9. 

 

40. PRZEPISY ZWIĄZANE 

40.1. NORMY 
 

PN-B-01801:1982 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Podstawowe zasady 
projektowania. 

 
PN-B-03150:2000 
 
PN-B-03150:2000/Az1:2001 
 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 

Konstrukcje drewniane -- Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
Konstrukcje drewniane -- Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
Konstrukcje drewniane -- Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
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PN-B-03150:2000/Az3:2004 

Konstrukcje drewniane -- Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. Wymagania i badania. 

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. Projektowanie. 

 
PN-EN 13043:2004 
 
 
PN-EN 
13043:2004/AC:2004 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

 
PN-EN 197-1:2002 
 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 
 
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 

Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie 
wytrzymałości. 

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna 
cementu. 

PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów 
wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-2:2002 Cement -- Część 2: Ocena zgodności. 
 
PN-EN 934-2:2009 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 
Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, 
oznakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań 
-- Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 
badania. 

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań 
-- Część 2: Oznaczanie czasu wiązania. 

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań 
-- Część 4: Oznaczanie ilości cieczy wydzielającej się 
samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań 
-- Część 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań 
-- Część 6: Analiza w podczerwieni. 

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie 
umownej zawartości suchej substancji. 

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w 
wodzie 

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań 
-- Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w 
domieszkach. 

PN-EN 206-1:2003 
 
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 
 
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 
 
PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2004 

Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 
Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 
Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 
Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Część 4: Oznaczanie prędkości fali 
ultradźwiękowej. 
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PN-EN 12504-2:2002 
 
PN-EN 12504-
2:2002/Ap1:2004 

Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie 
nieniszczące -- Oznaczanie liczby odbicia. 
Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie 
nieniszczące -- Oznaczanie liczby odbicia. 

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw 

-- Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 
PN-EN 933-1:2000 
 
PN-EN 933-1:2000/A1:2006 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 
Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania. 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 
Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu. 

  
PN-B-06714/34: 1991 
 
PN-B-06714-
34:1991/Az1:1997 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 
alkalicznej. 
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 
reaktywności alkalicznej. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 

PN-ISO 6059:1999 Jakość wody -- Oznaczanie sumarycznej zawartości 
wapnia i magnezu -- Metoda miareczkowa z EDTA. 

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002:1972 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017 :1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

Wspólne wymagania i badania. 
PN-N-02251 :1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
PN-N-02211:2000 Geodezja -- Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń 

-- Terminologia podstawowa. 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Określenia, 

podział i główne parametry. 
 
PN-M-47900-2:1996 

Rusztowania stojące metalowe robocze -- 
Rusztowania stojakowe z rur. 

 
PN-M-47900-3:1996 

Rusztowania stojące metalowe robocze -- 
Rusztowania ramowe. 

PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w 
deskowaniach i rusztowaniach -- Część 1: Złącza do 
rur -- Wymagania i metody badań. 

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 
PN-B-03163-2 :1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 
PN-B-03163-3 :1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy 

odbiorze. 

40.2. INNE DOKUMENTY 
 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
1 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 

żelbetowych 
2 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie 

dodatków mineralnych 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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 Rozdział nr 5 
 

ROBOTY BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNE 
 

ROBOTY MUROWE – ŚCIANY 

 
BUDYNEK STACJI WODOCIĄGOWEJ 

BUDYNEK AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 
 
 

 

41. CZĘŚĆ OGÓLNA 

41.1. KODY NUMERYCZNE 

 

Ściany nośne CPV -45262620-3   

41.2. PRZEDMIOT ST 

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych budynku agregatu 
prądotwórczego oraz  w budynku stacji wodociągowej  na terenie stacji wodociągowej 
w Grążawach. 

41.3. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projektach 
budowlanych branży architektonicznej dla przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY” 

41.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 
Roboty, których dotyczy niniejszy rozdział specyfikacji, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych. 

41.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
Określenia podane w niniejszym rozdziale ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
41.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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42. MATERIAŁY 

42.1. WODA ZAROBOWA DO BETONU I ZAPRAW PN-EN 1008:2004 

 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

42.2. WYROBY CERAMICZNE 

 

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-EN 1352:1999, PN-EN 1353:1999, PN-
EN 678:1998 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem 

 
Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne gr. 24cm murowane z bloczków betonowych B-15 o wymiarach 
14 × 24 × 38cm na zaprawie cem.wap. 5MPa. 
  
W ścianie należy wykonać otwór na rurą wydechową ze stali nierdzewnej ø 
101,6/2mm. 

42.3. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE 

 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

 
cement: ciasto wapienne: piasek: 
 
1  :                 1            :           6 
1                   :                 1            :           7  
1                   :                 1,7         :           5 
 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek: 
1  :                 1                        :         6 
1                   :                 1                        :         7  
 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
 

cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3  : 4 
1 : 0,5                       : 4,5 

cement: wapienne hydratyzowane:           piasek: 

1 : 0,3  :           4 

1                  :           0,5                     :                      4,5 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek 
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 
portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż+5°C. 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+1352%3A1999
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+1353%3A1999
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+678%3A1998
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+678%3A1998
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.   

 
Zaprawa klejąca do łączenia bloczków i elementów z betonu komórkowego  

 
Atlas KB-15 zaprawa specjalistyczna klejąca do wznoszenia  murów z bloczków i 
kształtek z betonu komórkowego i gazobetonu. Zaprawa pozwala na łączenie elementów 
cienkimi spoinami o grubości 2mm. Maksymalna grubość spoiny nie powinna przekraczać 
10mm. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną 
ilością wody zarobowej (w proporcji 5,25 do 6,00 l. wody na 25 kg suchej zaprawy) i  
wymieszanie , aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać 
mechanicznie za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po 
upływie 5 minut  i ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w 
ciągu 4 godzin. 
Zaprawę można stosować w temperaturze od + 5º C do + 30° C odporność na 
temperatury do + 60° C. 
Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-2112/201. 
Ocena Higieniczna Państwowego Zakładu Higieny nr B-290/95.    

 

43. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

44. TRANSPORT 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

45. WYKONANIE ROBÓT 

45.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

d) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co 
do odsadzek, wyskoków i otworów. 

d) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej l cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

d) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią 
zazębione końcowe. 

d) Pustaki i kształtki  układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 

murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 

powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu 
robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy. 
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46. KONTROLA JAKOŚCI 

46.1. MATERIAŁY CERAMICZNE 

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie sprawdzenie zgodności klasy 
oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i 
kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

 W przypadku niemożności określenia jakości wyrobu przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu). 

46.2. ZAPRAWY 

 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

46.3. DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIARÓW DLA MURÓW 

przyjmować wg poniższej tablicy nr 6 

Tablica nr 6 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

MURY SPOINOWANE         MURY NIESPOINOWANE 

Zwichrowania i skrzywienia: -na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

3 
10 

 
 

Odchylenia od pionu -na wysokości 1 m - na 
wysokości kondygnacji - na całej wysokości 

3 6 
20 

 
 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu –na 1 m 
długości - na całej długości 

1 
15 

2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu -na 1 m. 
długości - na całej długości 

1 
10 
 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o                                             
wymiarach: do 100 cm                                  
szerokość wysokość ponad                        100                        
cm szerokość wysokość 

 
+6, -3 

+15, -1 
+10, -5 

+15, --10 

 
+6, -3 

+15, -10 
+10, -5 
+15, -10 

 

47. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest - m2  / m³  muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

48. ODBIÓR ROBÓT 

48.1. ODBIÓR ROBÓT MUROWYCH powinien się odbyć przed wykonaniem 
tynków i innych robót wykończeniowych 

 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
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a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
budynku. 

Wszystkie roboty objęte ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 

49. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 1 w pkt. 9. 

 

50. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku.  
PN-EN 197-1:2002/A1:2005  Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A3:2007  Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 413-1:2005  Cement murarski -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 1352:1999  Oznaczanie modułu sprężystości autoklawizowanego betonu 
komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze. 
PN-EN 1353:1999 Oznaczanie wilgotności autoklawizowanego betonu 
komórkowego. 
PN-EN 678:1998 Oznaczanie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego 
betonu komórkowego. 
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Rozdział nr 6 
 

ROBOTY BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNE 
 

TYNKI I OKŁADZINY 
 

BUDYNEK STACJI WODOCIĄGOWEJ 
BUDYNEK AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 

 
 

51. CZĘŚĆ OGÓLNA 

51.1. KODY NUMERYCZNE 

 

Tynkowanie CPV - 45324000-4 
Okładziny CPV - 28813330-6  
Farby i okładziny ścienne CPV - 28811400-4  
Płytki ceramiczne CPV - 26261000-5 i  26262000-2 

51.2. PRZEDMIOT ST 

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków i okładzin w budynku stacji wodociągowej i w budynku 
agregatu prądotwórczego na terenie stacji wodociągowej w Grążawach. 

51.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projektach 
budowlanych branży architektoniczno - konstrukcyjnej dla przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY” 

51.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

 
Roboty, których dotyczy niniejszy rozdział ST, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu: 
 

- wykonanie tynków zewnętrznych i okładzin w budynku agregatu 
prądotwórczego  (na posadzkach oraz na ścianach wewnętrznych cokół 
z płytek na wysokość jednej płytki lecz nie niższy niż 20cm);   
 

- wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych w budynku stacji 
wodociągowej; 
 

- pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych; pokrycie ścian płytkami do wysokości 2,35m, które stanowią 
warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów, 
w hali filtrów, hali pomp, dyżurce – sterowni, pomieszczeniu sanitarnym 
i korytarzu  w budynku stacji wodociągowej (płytek nie układać za szafami 
sterowniczymi). 
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51.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
Określenia podane w niniejszym rozdziale ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

51.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją przetargową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 

52. MATERIAŁY 
 
BUDYNEK STACJI   WODOCIĄGOWEJ  

 

W pomieszczeniu ułożyć płytki gresowe o wysokiej klasie ścieralności.  
Podkłady betonowe pod posadzki należy wykonać ze spadkiem w kierunku wpustu 
podłogowego. 
Roboty wykonać instrukcji dostawcy łącznie z wykonaniem dylatacji i ich 
wypełnieniem.  
 
Pokrycie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 2,35m. 
 
Przy wykończeniu fundamentów zastosować pod ziemią tynk cementowy 
wodoodporny, nad ziemią (cokół wysokości 30cm) tynk żywiczny, mozaikowy, 
wodoodporny. 
 
Ściany wykończyć tynkiem mineralnym. 
 
BUDYNEK AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 

 
Posadzki – warstwy wykończeniowe: 
 
W pomieszczeniu ułożyć płytki gresowe o wysokiej klasie ścieralności.  
Podkłady betonowe pod posadzki należy wykonać ze spadkiem w kierunku wpustu 
podłogowego. 
Zastosować wpust podłogowy, ze stali nierdzewnej przenoszący obciążenie 5 kN. 
Po posadzce okresowo przemieszczany będzie agregat w celu dokonania przeglądu 
i konserwacji. Wynika stąd potrzeba starannego wykonania posadzki, a w 
szczególności prawidłowego ułożenia dobrej klasy płytek gresowych przemysłowych 
o wytrzymałości poprzecznej min. 30 N/mm2. 
Przy odbiorze będą przeprowadzone próby obciążeniowe. Jeśli wykonawca obawia 
się takich prób może wykonać posadzkę z betonu zbrojonego włóknami stalowymi w 
takim przypadku należy wykonać powierzchniowe utwardzenie i uszczelnienie 
posadzki przy użyciu mineralnego utwardzacza w kolorze MT202 – oliwkowa zieleń, 
a później akrylowego impregnatu do powierzchni betonowych. Roboty wykonać w 
takim wypadku wg instrukcji dostawcy łącznie z wykonaniem dylatacji i ich 
wypełnieniem.  
 
Wykończenie powierzchni ścian wewnętrznych i sufitów: 
 
Ściany wewnętrzne i sufity wykończyć wełną mineralną TECHROCK 50mm. 
Powierzchnia tych płyt  skierowana do wnętrza pomieszczenia, powinna być falista w 
kształcie tzw. odcisku lameli. Zapewni to wygłuszenie odbitych dźwięków 
i zmniejszenie hałasu we wnętrzu pomieszczenia. 
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Zastosowanie do tego celu specjalnych materiałów tłumiących skuteczniej odbitą falę 
dźwiękową nie jest możliwe  gdyż materiały takie są wykonane z pianek z tworzyw 
sztucznych są palne i w tym przypadku nie można ich stosować. 
Wrota zewnętrzne przeznaczone do wyjęcia agregatu wykonać z profili stalowych 
i zamontować kratki ochronno-akustyczne SWG 2 × 600/2150. 
Kratkę o wymiarach 700/1550 zamontować także na przeciwległej ścianie, w rejonie 
wylotu powietrza z agregatu. 
 

Na ścianach wykonać cokół z płytek gresowych na wysokość jednej płytki, lecz nie 
niższy niż 20cm. 

 
Wykończenie ścian zewnętrznych 
 
Cokół do wysokości 50cm nad terenem urządzonym wokół budynku – tynk żywiczny, 
mozaikowy, wodoszczelny. Kolor ciemno-szary zbliżony do RAL 7045. 
 
Ściany powyżej cokołu - tynk mineralny, cienkowarstwowy. Kolor elewacji 
CaparolColor Kiesel 13. 

 
Przy wykończeniu fundamentów zastosować tynk cementowy wodoodporny. 

 

52.1. WODA (PN-EN 1008:2004) 

 
do przygotowania zapraw stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora; niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

52.2. PIASEK (PN-EN 13139:2003) 

 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, 
a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm,piasek średnioziarnisty 0,5-l,0mm, piasek gruboziarnisty l,0-2,0mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5mm. 

52.3. ZAPRAWY BUDOWLANE CEM. – WAP. 

 
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej, 

- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu rj. ok. 3 godzin, 
- do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 

- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki 
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż +5 C, 

- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
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powinno tworzyć jednolitą i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych; skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

52.4. PŁYTKI - GRESY 
 

o właściwościach: 

- barwa wg wzoru producenta, 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,OMPa, 
- ścieralność nie więcej niż l,5mm, (IV klasa) 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 
- kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
- ługoodporność nie mniej niż 90%, 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość:± l,5mm; 
  grubość: * 0,5mm; krzywizna: l,0mm, 
- dodatkowo - twardość wg skali Mohsa: 8 
 
Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem.  

52.5. ZAPRAWA DO SPOINOWANIA 

 
Stosować ściśle wg instrukcji producenta. 
 

53. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

54. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub utratą stateczności. 

 

55. WYKONANIE ROBÓT 

55.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKÓW 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Zaleca się przystąpienie 
do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z .Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
Zaleca się chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie 
wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 
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55.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY 

 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-iOmm. Bezpośrednio przed tynkowaniem 
podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie sucha 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

55.3. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA OKŁADZIN CERAMICZNYCH 

 
Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki: 

- do wykonywania można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 
surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wewnętrznych wraz z próbami 
ciśnieniowymi, 

-  przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża - należy sprawdzić: 
nośność, stabilność, czystość, równość, nienasiąkliwość, 
-  podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być   
zgodna z PN-EN 12004:2008;  
-  wykonanie okładzin z płytek obejmuje: 
- sprawdzenie podłoży, 
- ułożenie płytek na klej, 
- spoinowanie płytek, 
- oczyszczenie płytek. 

 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić Jakość 
podłoża zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii. 
Dla podłoży w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji. 
Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i 
uzbrojenia. Płytki należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach 
(końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych 
powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych odstępach ze spoinami 
podłogowymi. 
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej 
zaprawie klejowej, warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile 
narożne i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby 
licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy ścienne 
systemowe. Spoiny na styku ściana – ściana oraz styki z elementami uzbrojenia 
spoinować fugą silikonową. Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin 
ceramicznych musi być wykonane w jednym cyklu technologicznym. 

 

56. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

56.1. ZAPRAWY 

 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=560076&page=1
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56.2. MATERIAŁY CERAMICZNE 

 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu płytek, 
liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia; 
- w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na 
działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
 

57. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 

58. ODBIÓR ROBÓT 

58.1. ODBIÓR PODŁOŻA 

 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.75.2. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

58.2. ODBIÓR TYNKÓW 

 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej  
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

58.3. ODBIÓR OKŁADZIN ŚCIAN I WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH Z PŁYTEK 
CERAMICZNYCH 

 

Wg pktu 55.3. 
 

59. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Wg rozdziału 1 pkt-u 9. 
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60. PRZEPISY ZWIĄZANE 

60.1. NORMY 

 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 6: 
Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
 
 

60.2. INNE DOKUMENTY 

 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 
156, póz. 1118; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, 
poz.881).  
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Rozdział nr 7 
 

ROBOTY BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNE 
 

POKRYCIE DACHU PAPA ZGRZEWALNĄ 
OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE 

 

BUDYNEK AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 
BUDYNEK STACJI WODOCIĄGOWEJ 

 
 

61. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

61.1. KODY NUMERYCZNE 

 

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty CPV - 45261000-4  
Wykonywanie pokryć dachowych CPV - 45261200-6 
Kładzenie rynien  CPV - 45261320-3  

61.2. PRZEDMIOT ST 

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót dekarsko – blacharskich pokrycia dachu papą 
termozgrzewalną wraz z rynnami, rurami spustowymi, obróbkami blacharskimi 
budynku agregatu prądotwórczego i budynku stacji uzdatniania wody na terenie 
stacji wodociągowej w Grążawach  

61.3. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projektach 
budowlanych branży architektonicznej dla przedsięwzięcia: 
 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY” 

61.4. ZAKRES ROBÓT 

 
BUDYNEK AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 

 

 obróbki z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm i blachy powlekanej; 

 pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej Syntan SBS 5,2 (ICOPAL) 
układana bezpośrednio na styropapie; 

 montaż kominków wentylacyjnych w ilości 1 szt.,  

 obróbki kominów, murków i rur wentylacyjnych z papy zgrzewalnej 
wierzchniego krycia, 

 drabina. 
 
BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY 

 
 docieplenie stropodachu styropapą  

 wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
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62. MATERIAŁY 
 
Okładzina dachu papą termozgrzewalną 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w rozdziale 1 niniejszej 
Specyfikacji  Technicznej pkt.2. 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny  
stosowalności w obiektach oświaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty 
techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny 
odpowiadać wymaganiom normy lub aprobatom technicznym. 
 
Obowiązkowe pokrycie połaci dachowej papą termozgrzewalną  modyfikowaną SBS-
em.  
 

63. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
     
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne 
są: 
- palnik gazowy jednodyskowy z wężem 
- mały palnik do obróbek dekarskich 
- palnik gazowy dwudyskowy lub sześciodyskowy z wężem (w przypadku  
zgrzewania dużych powierzchni) 
- butle z gazem technicznym propan – butan lub propan 
- szpachelka 
- wąż do cięcia 
- wałek dociskowy z silikonową rolką 
- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania 
 

64. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania odnośnie transportu zostały podane w pkt. 4 w rozdziale 1 ST 
„Wymagania ogólne”. 
 

65. WYKONANIE RÓBÓT 
 
Prace z użyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em można 
prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0ºC. Temperatury stosowania w/w pap 
można obniżyć  pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach 
ogrzewanych ( ok. +20ºC ) I wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej  
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

65.1. ŁĄCZENIE ARKUSZY PAPY 

 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
     - podłużny – 10 cm 
     - poprzeczny – 12 do 15 cm 
Przy małym nachyleniu dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do 
okapu, a  przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. 
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65.2. RURY SPUSTOWE ZEWNĘTRZNE 

 
BUDYNEK AGREGATU PRĄDOTWÓRZEGO - wpust attykowy ø120mm.   

Rury spustowe ø100mm. 

 
BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY  – rury spustowe ø100mm. 
 
a/    Rury spustowe  stalowe ocynkowane gr. 0,5÷0,6 mm, odcinki rur długości 
2,0÷3,0m. Rury spustowe są przytwierdzane do ścian za pomocą specjalnych 
uchwytów osadzonych w murze  nie rzadziej niż co 3m. W dolnej części rury 
spustowe powinny być zakończone kolanem wylotowym lub wpuszczane do rur 
żeliwnych połączonych z siecią kanalizacyjną. Górna część rury spustowej powinna 
być połączona z rynną przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie 
powinno być większe niż 20 mm przy długości rur nie większej niż 10m.  
b/  Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane w sposób 
umożliwiający odkształcenia termiczne rury. Można to wykonać przy pomocy 
podwójnego złącza. Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką 
gzymsu. 
c/  Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 
rury żeliwnej na głębokość kielicha. Do każdej rury nad tym połączeniem powinien 
być przylutowany kołnierz stożkowy o szerokości 5-6 cm, wykonany z tej samej 
blachy co rury spustowe. 

65.3. RYNNY DACHOWE 

 
BUDYNEK AGREGATU PRĄDOTWÓRZEGO -  rynny dachowe ø150mm. 
 

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY - rynny dachowe ø150mm. 

 
a/ rynny dachowe należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55-
0,7 mm. 
b/ rynny wiszące z blachy ocynkowanej powinny być łączone na zakład nie mniejszy 
niż 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami o średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się 
łączenie rynien na rąbek pojedynczy leżący z obustronnym lutowaniem. 
c/ Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wnętrza rynny lub na 
zewnątrz rynny. 
d/ Denka rynien powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym 
przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7 
mm i połączone z rynną obustronnym lutowaniem. 
e/ Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroża o 
kącie mniejszym niż 120º - usztywnione trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym 
do zwoju zewnętrznego. 
f/ W zależności od pochylenia połaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty 
rynnowe powinny być wykonane z płaskownika metalowego o następujących 
wymiarach: 
 

      - 4×25 mm – przy pochyleniu połaci mniejszym niż 80% oraz średnicy rynny do 
180 mm, 
      - 5×25 mm – przy pochyleniu większym niż 80% oraz średnicy do 180 mm, 
      - 5×30 mm – przy rynnach o średnicy większej niż 180 mm bez względu na 
pochylenie połaci dachowej. 
g/  Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. 
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h/  Połączenie rynny z rurą spustową (tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane w 
taki sposób, aby swobodnie wchodziło w rurę spustową. Połączenie wpustu 
rynnowego z rynną powinno być oblutowane obustronnie. 

65.4. DRABINA ZEWNĘTRZNA 

 
Drabina wyposażona w obręcze ochronne (od wys. 3,00 m nad terenem). Szerokość 
60cm, rozstaw szczebli: co 30cm. Obręcze ochronne zamontować powyżej poziomu 
3,00 m nad terenem. 

65.5. DASZEK NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU AGREGTU 
PRĄDOTWÓRCZEGO 

 
Konstrukcja stalowa, pokrycie-blacha trapezowa T8 na płatwiach stalowych. 

65.6. KOMINKI WENTYLACYJNE 

 
BUDYNEK AGREGATU PRĄDOTWÓRZEGO 
 

Wywietrzak dachowy Ø 200 z kratką wentylacyjną montowaną w stropie. 
 
BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY  

 
W projekcie architektoniczno-budowlanym przewidziano zamontowanie 

cylindrycznych wywietrzaków dachowych z przepustnicami do regulacji ich wydajności w 
następującej ilości: 

 2 wywietrzaki dachowe dn 160 z hali technologicznej; 

 1 wywietrzak dachowy dn 160 z pomieszczenia sprężarek i dmuchaw; 

 1 wywietrzak dachowy dn 160 z pomieszczenia sterowni; 

 po jednym wywietrzaku dachowym dn 160 z pozostałych pomieszczeń. 

 

66. ODBIÓR ROBÓT 

66.1. ODBIÓR POKRYCIA DACHOWEGO  

 
Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym także papy warstwy wierzchniej do 
papy warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu przez oględziny, czy zostały 
zachowane wymagania dotyczące sposobu ich ułożenia. 

66.2. ODBIÓR OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH      

 

Sprawdzenie zabezpieczeń  dachowych polega na stwierdzeniu zachowania 
wymagań wykonania zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach 
dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury 
wentylacyjne itp. 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami ułożenia 
rynien w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania oraz połączeń ich  
poszczególnych odcinków (przekroju, zakładów, nitowania i lutowania ) i przy rurach 
spustowych. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich 
spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii 
stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia.   
      Należy również stwierdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie 
spadku i  szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i 
kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. 
 



 93 

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami 
ułożenia rur w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania oraz połączeń ich 
poszczególnych odcinków w złączach pionowych i poziomych, umocowania ich w 
uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Należy również stwierdzić czy rury nie 
mają dziur i pęknięć. Badania należy prowadzić przez oględziny, z wyjątkiem  
sprawdzenia pionowości rur, które należy wykonać za pomocą pionu murarskiego i 
przymiaru z dokładnością do 5mm. 
 

67. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mieć aktualne 
karty zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do ich wykonywania. W 
szczególności należy zwrócić uwagę na wyniki badań psychotechnicznych w 
zakresie występowania zawrotów głowy, padaczki, lęków przestrzeni itp., które 
wykluczają możliwość zatrudnienia przy robotach pokrywczych. 

 Pracownicy powinni być przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczeństwa i 
higieny pracy w  zakresie wykonywanych czynności. 

 Przed rozpoczęciem robót izolacyjnych pracownicy powinni być zaopatrzeni w 
odzież i obuwie ochronne oraz w zależności od wykonywanych czynności – w inne 
przedmioty ochronne, jak rękawice, maski, okulary itp. 

 Pracownicy wykonujący roboty pokrywcze i pracujący w pobliżu okapów oraz 
na dachach o pochyleniu połaci powyżej 30% skierowanym na otwartą przestrzeń 
powinni być ubezpieczeni linami, niezależnie od istnienia poręczy wzdłuż okapów i 
innych zewnętrznych krawędzi dachu. 

 Kotły do ogrzewania i topienia mas bitumicznych powinny być zaopatrzone w 
pokrywy. Wypełnienie kotła masą bitumiczną nie powinno przekraczać 2/3 jego 
objętości. 

 W przypadku podgrzewania mas bitumicznych na dachu należy stosować 
kotły podgrzewane elektrycznie lub olejem napędowym. 
 

68. OBMIAR ROBÓT 
 

Określono w rozdziale 1 „Wymagania ogólne”.  
 

69. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Określono w rozdziale 1 „Wymagania ogólne”.  
 

70. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych -- Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-B-102451961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej.  Wymagania i badania przy odbiorze. 
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. 
BN-66/5059-01  Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
BN-72/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych. 

 

Świadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie zdwojonej 
przeszywanej   Bimatizo 
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Rozdział nr 8 
 

ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE 
 

WYKONANIE IZOLACJI  

 
BUDYNEK STACJI WODOCIAGOWEJ 

BUDYNEK AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 
 

 

71. CZĘŚĆ OGÓLNA 

71.1. PRZEDMIOT ST  

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej, akustycznej oraz 
ocieplenia ścian fundamentowych budynku stacji, ocieplenia ścian zewnętrznych 
i fundamentowych oraz dachu budynku agregatu prądotwórczego na terenie stacji 
wodociągowej w Grążawach. 

71.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projektach 
budowlanych branży architektoniczno - konstrukcyjnej dla przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY” 

71.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 
 
a) izolacji w budynku stacji wodociągowej 

 
- ściany fundamentowe  - styropian GLASCOFOAM grubości 10cm klejony 
STYRBIT 200 oraz masa asfaltowa 2 × DYSPERBIT 
Fundament ocieplić 80cm pod grunt. 
[2 × Dysperbit – ściana fundamentowa - 2 × Dysperbit – Glascofoam III – tynk 
cementowy wodoodporny - 1 × Dysperbit]. 
 

b) izolacji w budynku stacji wodociągowej 

 

 ściany wewnętrzne - izolacja akustyczna TECHROCK 100 gr. 5cm; 

 ściany zewnętrzne - styropian FS15  grubości 5 cm; 
– ściany fundamentowe - styropian GLASCOFOAM grubości 5cm klejony 

STYRBIT 200 oraz masa asfaltowa 2 × DYSPERBIT 
[2 × Dysperbit – ściana fundamentowa - 2 × Dysperbit – Glascofoam III – tynk 
cementowy wodoodporny - 1 × Dysperbit]; 

– ława fundamentowa - izolacja pozioma  2 × folia PE; 

 dach -   styropapa grubości 10cm; paraizolacja folia PE;  
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papa termozgrzewalna SYNTAN  SBS 5,2 układana bezpośrednio na 
styropapie; 

 posadzka – izolacja pozioma  2 × folia PE; 

 przejście rury wydechowej przez ścianę zabezpieczyć  wełną mineralną 
niepalną Rockwool. 

71.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

 
Określenia podane w niniejszym rozdziale ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.  

71.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 

72. MATERIAŁY  
 

Wszelkie materiały do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką wg 
obowiązującej instrukcji ITB nr 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków 
metodą lekką. Instrukcja stawia wymagania odnośnie stosowanych do ociepleń 
materiałów budowlanych. W realizacji należy spełnić wymagania stawiane przez  
Instrukcję i Aprobaty  Techniczne dla danego systemu.  
 
Siatka z włókna szklanego stanowi zbrojenie warstwy ochronnej i musi odpowiadać 
wymaganiom PN-P-85010:1992. Musi to być tkanina z włókna szklanego 
zaimpregnowana alkaidoodporną dyspersją tworzywa sztucznego i powinny w pełni 
odpowiadać następującym wymaganiom:  

 wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku gramatura  
min 165 g/ m2 

 siła zrywająca paska tkaniny o szerokości 5cm w stanie powietrzno-suchym 
nie mniejsza niż 1250N  

 siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5cm, poddanego przez 24h 
działaniu roztworu NaOH  nie mniej niż 600N  

 wydłużenie względne w stanie powietrzno-suchym nie więcej niż 5% przy 
obciążeniu próbki siłą równą 1250N  

 wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28dni 
nie więcej niż 3,5% przy obciążeniu próbki siłą równą 600N. 

Materiały klejące muszą być dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi 
wydanymi przez ITB. Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem 
zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych wytrąceń, łatwy do wymieszania z wodą.  
Łączniki mechaniczne do potrzeb mocowania płyt styropianowych w ilości 4szt/m2.  
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać prób nośności łączników zgodnie 
z instrukcją producenta 
 

73. SPRZĘT I MASZYNY  
 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu dowolnego sprzętu.  
 

74. TRANSPORT  
 
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
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75. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonanie robót izolacyjnych  ścian, fundamentów i dachu wg instrukcji producenta 
danego systemu. 

 

76. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem  
 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym oraz takich, które utraciły gwarancję.  
 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót  
 
Należy dostarczyć atesty aprobaty technicznej na materiały przed wbudowaniem  
sprawdzić przygotowanie ścian do ocieplenia, przyklejanie płyt styropianowych, 
wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie, wykonanie obróbek blacharskich 
i pokrycie z papy.  

 

77. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze.  
 

78. ODBIÓR ROBÓT  
 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym oraz takich, które utraciły gwarancję. Wyniki 
odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do Dziennika 
Budowy  
Odbiór powinien obejmować:  

 przygotowanie podłoża  

 przyklejenie płyt i mocowanie łącznikami  

 wklejanie siatki  

 wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej  

 wykonanie nowych obróbek blacharskich  

 ocieplenie   dachu   

 sprawdzenie  grubości przed  zamknięciem  otworów  technologicznych   
 

79. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

79.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 

Ogólne ustalenia doptyczące podstaw płatności podano w ST w rozdziale 1 “Warunki 
ogólne” pkt. 9. 
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80. PRZEPISY ZWIĄZANE 

80.1. NORMY 

 
PN-EN 13162:2009  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2009  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2009  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja. 
PN-EN 13499:2005   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określenia. 
PN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 
PN-70/B-10026  Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 
porowatego. Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania. 
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Rozdział nr 9 
 

ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE 
 

ROBOTY MALARSKIE  
 

BUDYNEK STACJI WODOCIĄGOWEJ 
BUDYNEK AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 

 
 

81. CZĘŚĆ OGÓLNA  

81.1. KODY NUMERYCZNE 

 

Roboty malarskie CPV - 45442100-8  

81.2. PRZEDMIOT ST  

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania robót malarskich  realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów 
budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną.  
Roboty malarskie w budynku stacji i na ocieplonej elewacji budynku agregatu 
prądotwórczego na terenie stacji wodociągowej w Grążawach. 

81.3. ZAKRES STOSOWANIA ST  

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym 
branży architektonicznej dla przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY” 

81.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

 
Roboty, których dotyczy niniejszy rozdział specyfikacji, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich: 
-   w budynku stacji wodociągowej (hala pomp, hala filtrów, dyżurka, WC, korytarz) 

ściany wewnętrzne i zewnętrzne; 
- w budynku agregatu prądotwórczego – ściany zewnętrzne; 

81.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

 
Dodatkowo w niniejszy rozdziale Specyfikacji używane są następujące terminy: 
 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 

powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na 
której będzie wykonywana powłoka malarska. 
 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 

rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 
estetycznych pomalowanej powierzchni. 
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Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał 

stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który 
tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje 

kolor farbom lub emaliom. 
 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej 
polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 
 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów 

i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi 
(np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 
 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina 

pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, 
cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych 
i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą 
lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych 

i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci 
suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

81.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z 
ustaleniami  kolorystycznymi  ze  Zleceniodawcą, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  
 

82. MATERIAŁY  

82.1. RODZAJE MATERIAŁÓW 

 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
 

 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-
81607:1998, 

 farby na spoiwach: 
 żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
 żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
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 mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub 
suchych mieszanek do zarobienia wodą, 
 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-
81802:2002, 

 lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i 
ftalowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych. 
 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
 

 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-
81607:1998, 

 farby na spoiwach: 
 rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
 mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do 

zarobienia wodą, 
 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania 

wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 

 farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych. 
 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, 
spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

 środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

 Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych bądź PN. 

82.2. WODA PN-EN 1008:2004 

 
Do przygotowania farb stosować każdą wodę zdatną do picia.  

 
Farby  silikonowe   wytwarzane fabrycznie 

 farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

 farby  silikonowe  powinny  być  co najmniej  kompatybilne  z  nałożonym  
tynkiem   

 najkorzystniejszym  rozwiązaniem jest  stosowanie  tynku  i  farb  wg  jednego  
systemu   

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1


 101 

Farby olejne wytwarzane fabrycznie  

 farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

 
Środki gruntujące  
przed wykonaniem malowania na ścianach  należy powierzchnie zagruntować 
preparatem wzmacniającym podłoże.  
 

83. SPRZĘT I MASZYNY  
 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 pędzle i wałki, 

 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji składników farb, 

 agregaty malarskie ze sprężarkami, 

 drabiny i rusztowania. 
 

84. TRANSPORT 
 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku 
dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
 Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, 
w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. 
Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody 
pokryte plandekami lub zamknięte.  
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 

85. WYKONANIE ROBÓT  

85.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale 1 ST „Wymagania ogólne” pkt.5. 

85.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, 
z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub 
z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.), 

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem 
okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
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Drugie malowanie można wykonywać po: 
wykonaniu tzw. białego montażu, 

 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

85.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOŻY POD MALOWANIE 

 
Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. 
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
 Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, 
wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 
 Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą 
wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 
7. 

Tablica 7 
 Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność 

podłoża w % masy 

1 
 

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 

4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 
 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 
Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu 
powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które 
wydano aprobaty techniczne. 
 Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 7. 
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 
Tynki zwykłe 

 Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów 
solnych). 

 Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia 
tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

 Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie 
powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

 Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
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Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o 
wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, 
żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być 
naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% 
oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, 
rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

85.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT MALARSKICH 
 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

 przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót 
malarskich zewnętrznych), 

 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

 w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by 
temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo 
nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich 
powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 85.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

85.5. WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH ZEWNĘTRZNYCH 
 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy 
podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 35.3. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która 
powinna zawierać: 

 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy 
go stosować, 

 sposób przygotowania farby do malowania, 

 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, 
agregaty malarskie), 

 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

 czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

 zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

 zalecenia w zakresie bhp. 
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85.6. WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH WEWNĘTRZNYCH 

 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
podane w pkt. 85.3. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

85.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POWŁOK MALARSKICH 

 

 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne 
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

 aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

 jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem 
producenta i dokumentacją projektową, 

 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

 bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

 bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża.  
 

Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
 

Powłoki te powinny być: 

 odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na 
szorowanie, 

 bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

 zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i 
połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża.  
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe 
prześwity podłoża. 
 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

 spękań, 

 łuszczenia się powłok, 

 odstawania powłok od podłoża. 
 
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach 
mineralno-organicznych 
 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz 
dokumentacją projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i 
cementowych bez dodatków modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu. 
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Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w 
miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie 
przekraczającej 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 
odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
 
 Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 
 
Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i 
zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
 

86. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

86.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA  

 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować:  

 sprawdzenie wyglądu powierzchni  

 sprawdzenie wsiąkliwości  

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża  

 sprawdzenie czystości  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne.  

86.2. ROBOTY MALARSKIE  

 

 badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania  

 badania przeprowadza się przy temperaturze nie niższej niż +5°C, przy 
wilgotności powietrza mniejszej niż 65%  

 badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności  

 barwy z wzornikiem  
Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 
wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie  
 

87. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarów robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze.  
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88. ODBIÓR ROBÓT  

88.1. ODBIÓR PODŁOŻA  

 
zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną lub szpachlówką. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić.  

88.2. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH  

 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu  

 równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z 
wzornikiem producenta, brakiem prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nie roztartego pigmentów  

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru  

 sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie  

 sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
oderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  

 sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu 
badanej powierzchni powłok  

 
Wynik odbioru materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika  
Budowy pod dostarczeniu aprobat i atestów technicznych.  
 

89. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

89.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 

Ogólne ustalenia doptyczące podstaw płatności podano w ST w rozdziale 1 “Warunki 
ogólne” pkt. 9. 

 

90. PRZEPISY ZWIĄZANE 

90.1. NORMY 

 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 2409:2008  Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć. 
PN-EN 13300:2002   Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
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PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
 

90.2. INNE DOKUMENTY 

 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom 
I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: 
Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. 
Warszawa 2003 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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Rozdział nr 10 
 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE W PROJEKTOWANYM BUDYNKU 
AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 
I BUDYNKU UZDATNIANIA WODY 

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, KABLE ENERGRYCZNE 
I STEROWNICZE 

 

91. CZĘŚĆ OGÓLNA 

91.1. KODY NUMERYCZNE  

 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych  -  CPV 45310000-3 
Kable energetyczne -  CPV 31310000-2;  CPV 31320000-5 

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  -  CPV 45232000-2 

91.2. PRZEDMIOT ST 

   
  Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem kabli 
zasilających i sterowniczych oraz układaniem i montażem elementów instalacji 
elektrycznej (układanie przewodów, montaż osprzętu i opraw) w budynku agregatu 
prądotwórczego na terenie stacji wodociągowej. 

91.3. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym 
branży elektrycznej dla przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY” 

91.4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 
  Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale specyfikacji technicznej (ST) dotyczą 
zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 

- układaniem kabli zasilających i sterowniczych; 
- montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 

w budynku agregatu prądotwórczego wraz z przygotowaniem podłoża 
i robotami towarzyszącymi,  

- montaż sondy pomiaru poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym; 
- montaż instalacji odgromowej; 
- montaż instalacji przeciwporażeniowej 
- montaż i podłączenie instalacji do przewoźnego agregatu prądotwórczego. 
 

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych 

wyżej prac, 
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża                    

(w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów 
osprzętu instalacyjnego itp.), 
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- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym                          
z dokumentacją techniczną, 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
elementów wyznaczonych w dokumentacji, 

- ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub 
kanałach zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych 
przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych), 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
wyznaczonych kabli i przewodów, 

- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 

 
Szczegółowy zakres robót został podany w zestawieniu nakładów rzeczowych 

znajdujących się w odrębnej teczce, lecz stanowiący składnik niniejszej specyfikacji.  

  

91.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE 

 
  Określenia podane w niniejszym rozdziale specyfikacji technicznej (ST) są 
zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, a także podanymi poniżej: 
 
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład 
instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji 
elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 
(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących 
dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału.  
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, 

sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.  
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, 

stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie                     
w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
- drabinki instalacyjne, 
- koryta i korytka instalacyjne, 
- kanały i listwy instalacyjne, 
- rury instalacyjne, 
- kanały podłogowe, 
- systemy mocujące, 
- puszki elektroinstalacyjne, 
- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, 

dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 
 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub 
wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania 

energii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne 

urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
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Oprawa oświetleniowa (elektryczna) – kompletne urządzenie służące do 

przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, 
ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed 
szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich 
parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe 
umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy 
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub 
elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru. 
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony 
przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał 
stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia 
obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 
przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 
przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 
napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym 
punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 

osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich 
zamocowania zgodnie z dokumentacją; . 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 

- Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- Kucie bruzd i wnęk, 
- Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- Montażu uchwytów do rur i przewodów, 
- Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji   

 wiązkowych, szynoprzewodów, 
- Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
- Oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

91.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

91.7. DOKUMENTACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

 

 Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu                             
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                       
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                      
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
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- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie                          
z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających                           
i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118                           
z późniejszymi zmianami).  

 
Montaż kabli i elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 

92. MATERIAŁY 
 
  Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji 
służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości                             
i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 
rozwiązań. 
 Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: 

- spełniania tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

92.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW, ICH 
POZYSKIWANIA I SKŁADOWANIA  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano podano w ST w rozdziale 1 
“Warunki ogólne” pkt. 2 

 
  Do układania kabli zasilających i sterowniczych oraz wykonania i montażu 
instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 
budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub 
jego upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
określonego systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez 
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru 
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie                        
z obowiązującymi przepisami, 
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- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla 
wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,                  
z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod 
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie                        
i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

92.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

 
  Wszystkie materiały do wykonania kabli i  instalacji elektrycznej powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych): 

- kable, przewody elektryczne, 
- aparatura elektryczna, 
- osprzęt elektryczny, 
- sonda pomiarowa. 

  Wszystkie materiały przewidziane w projekcie budowlanym Wykonawca znajdzie 
w przedmiarach robót umieszczonych  w odrębnej teczce stanowiącej składnik 
niniejszego opracowania. 
 
92.2.1. Samoczynne załączenie rezerwy 
 
Zastosować przewoźny agregat F1 130 130 kVA. Zainstalować kompletny układ SZR 
ze sterownikiem RGK 60 dostarczany w metalowej obudowie. Układ zabudować 
w sterowni pompowni. 
 
92.2.2. Kable i przewody  elektryczne  
 

Zaleca się, aby przewody energetyczne układane w budynkach posiadały 
izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.  
 
Do budynku agregatu prądotwórczego ułożyć należy kabel zasilania rezerwowego 
YKY 5 × 70mm2 oraz kabel dodatkowy YKY 5 × 6 mm2. Ułożyć kabel sterowniczy 
YKSY 7 × 1,5mm2.  
Kabel zasilania rezerwowego przyłączyć w SZR, a kabel dodatkowy do RG. 
Wyprowadzić obwody do potrzeb własnych urządzenia agregatu oraz do 
zasilania/oświetlania budynku agregatu. 
Dla zasilenia oświetlenia, gniazd 230V wyprowadzić obwody z rozdzielnicy RA. 
Zastosować gniazdo z zaciskiem ochronnym. Instalację wykonać jako natynkową 
przewodami YDY 3 × 1,5mm2. 
 
Do zbiorników wyrównawczych doprowadzić kabel sterowniczy LIYCY 2 × 1,5mm2 

i YKY 5 × 1,5 mm2.  W zbiornikach zastosować pomiar poziomu. Do pomiaru 
zastosować sondę  hydrostatyczną i awaryjnie pływakowe czujniki poziomu. 
 
Przewody prowadzić w rurkach osłonowych i wprowadzić do zbiornika. W RG 
zabudować przetwornik poziomu. Sterowanie przyłączyć do PLC i oprogramować. 
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Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną 
do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub 
układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość 
żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V                  
w zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 
0,4 do 240 mm, przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania 
przekroju minimalnego 1,5 mm2. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla 
przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, 
obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, 
obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach                             
np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. 
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium 
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować 
wykonane w obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 
 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

   
Zastosować gniazdo z zaciskiem ochronnym.  
Obwody oświetlenia wyprowadzić z szafki i układać na tynki podobnie do instalacji 
gniazd siłowych 230V. W pomieszczeniu agregatu rozmieścić oprawy oświetleniowe 
w dwa obwody elektryczne. Zastosować oprawy szczelne  typu OPK 236/240 o mocy 
2 × 40W. Oprawy zawiesić na wysokości 2,8m. 
Nad wrotami zastosować oprawy OPK 220 IP ze świetlówkami o mocy 20W lub 
analogiczne. 
 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy 

pożarowe, w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji 
przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować 
przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy 
chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 
 
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub 

aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub 
grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate 
zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii 
oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych 
osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne 
układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 
 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo 

aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce 
montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na 
temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC. Wymiary kanałów i listew są 
zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich 
szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości 
posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia 
różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. 
Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew 
instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały 
pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie 
podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny 
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aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający 
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda 
i przyciski instalacyjne silno i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji 
danych oraz audio-video.  
 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) 
wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest 
używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w 
wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje 
wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 
60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw 
sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn 
narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur 
stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli 
i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. 
Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie 

lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od  16 do  63 mm (większe dla kabli           
o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur 

karbowanych: od  16 do  54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane 
mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od            

 13 do  42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od  7 do  48 mm            

i sztywnych od  16 do  50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów 
w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane 
z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 
 
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

   
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem 

trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. 
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw 
sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 
 
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich 
jak rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte 
lub zamykane).  
 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do 
montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, 
odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 
płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są 
szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. 
Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system 
montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, 
podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące 

wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa  60 mm, sufitowa lub końcowa  

60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa  70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- 
trzy lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki 
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być 
przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 
 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze 
przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez 
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zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie                    
i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez 
konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia 
systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.  
 
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić 
można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, 
zaciski ochronne itp. 
 
Sprzęt instalacyjny 
 

- Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji 
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

- Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach  

 0 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
- Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania 

bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
- Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu                      

o przekroju 1,0÷2,5 mm2. 
- Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub nie 

podtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne: 

- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
- prąd znamionowy: do 10 A, 
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny                

i przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub 
„pazurków”. 

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być 
wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania 
bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

- Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych 
przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

- Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów 
o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju 
gniazda wtykowego. 
 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących 
płomienia. 
 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
- prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
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92.3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ MATERIAŁÓW DO ROBÓT 
MONTAŻOWYCH 

 
  Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (ST), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu                       

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do 
fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 

92.4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW DO MONTAŻU 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 
  Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
 W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie 
„B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza 
przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).  
 Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym 
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach 
foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, 
mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

93. SPRZĘT 

93.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST w rozdziale 1 “Warunki 
ogólne” pkt. 3. Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 

94. TRANSPORT 
 

94.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST w rozdziale 1 “Warunki 
ogólne” pkt. 4. 

 



 117 

94.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW  
   

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy 
zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne 
temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C                  
i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych.  
 

95. WYKONANIE ROBÓT 

95.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST w rozdziale 1 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5 

 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość 
wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 

95.2. MONTAŻ PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
   

Zakres robót obejmuje:  
- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji                   

i miejsc montażu osprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd               

w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie 
przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez 
podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu 
kabli i przewodów, 

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub 
przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku 
spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury.  

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek 
(lub przez kielichowanie), 

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego                          

o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (ST), układanie (montaż) 
kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (ST). W przypadku 
łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, 
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stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie 
mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (ST) lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe  
i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie                  
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, 
w przypadku braku takich wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu 
przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz                   
PN-E-04700:1998 i  PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

95.3. USTAWIENIE, PODŁĄCZENIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ORAZ 
MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH I SPRZĘTU INSTALACYJNEGO, 
URZĄDZEŃ I ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 
  Elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć 
niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami 
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama 
uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 
montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość 
połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym 
zainstalowaniu opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący                             
z wyposażeniem pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu                
z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby 
styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego 
bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację 
będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie                    
z planami instalacji i schematami. 
 
Agregat prądotwórczy przenośny ustawić i podłączyć do instalacji po wykonaniu 
wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych. Agregat prądotwórczy powinien 
posiadać samoczynny rozruch. Układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR) jak 
w punkcie 122.2.1. 
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95.4. OCHRONA ODGROMOWA 
 

Instalację odgromową wykonać drutem FeZn ø8. Zwody poziome mocować do dachu 
za pomocą typowych wsporników mocowanych do pokrycia dachowego. Miejsca 
ewentualnych mocowań  poprzez wsporniki wbijane do porycia zabezpieczyć 
masami uszczelniającymi. Zwodami objąć  występujące wywietrzaki i rury wywiewne 
za pomocą obejm. 
Zejścia instalacji odprowadzającej połączyć z uziomami poprzez zaciski kontrolne 
(probiercze).  Prowadząc instalację zachować odległości zwodów od pokrycia dachu 
i ścian nie mniejsze niż 2cm oraz odstępy koordynacyjne. Instalację  odprowadzającą 
osłonić w pobliżu chodników rurami lub listwami izolacyjnymi. 
Instalację przyłączyć do głównej szyny uziemiającej. Rezystancja uziemienia 

instalacji odgromowej wynosić winna poniżej 30 . Uziomy wykonać prętami typu 
GALMAR długości 3m. 

95.5. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
 

W instalacji elektroenergetycznej zastosowano jako ochronę dodatkową sieciowy 
system TN-C-S. Rozdziału przewodu wspólnego PEN dokonać należy w rozdzielnicy 
głównej RG. Dla przewodów ochronnego PE i neutralnego N zachować obowiązującą 
kolorystykę odpowiednio żółto-zieloną i niebieską. 
Wszystkie dostępne części przewodzące instalacji i urządzeń muszą być przyłączone 
do uziemionego punktu zasilania.  W tym celu wykonać szynę wyrównawczą 
pomieszczeniu, prowadząc bednarkę na wysokości 30 cm nad posadzką. Bednarkę 
przyłączyć do szyny PE w szafie RA oraz do uziomu. Wszystkie połączenia wykonać 
jako skręcane śrubami. Zastosować ekwipotencjalizację. Przed załączeniem napięcia 
skuteczność ochrony od porażeń potwierdzić pomiarem. 
 

96. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

96.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt. 6 

96.2. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ORAZ ZAKRES POMONTAŻOWYCH BADAŃ 
KABLI I PRZEWODÓW  

 

         zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998, PN-E-
04700:1998/Az1:2000 

96.3. PONADTO NALEŻY WYKONAĆ SPRAWDZENIA ODBIORCZE 
SKŁADAJĄCE SIĘ Z OGLĘDZIN CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH  

 

polegających na kontroli: 
 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
- stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego 

do kabli i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 
zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji 

elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń                             

i odbiorników energii elektrycznej, 
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
- pomiarach rezystancji izolacji, 
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Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja 
izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 
20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań 
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 

96.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI                   
I MATERIAŁAMI 

   

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych 
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 
spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres                     
i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 

97. OBMIAR ROBÓT 

97.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU 

       

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST w rozdziale 1 „Wymagania 
ogólne” pkt.7 

97.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
MONTAŻOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

   

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki 
miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
- dla kabli i przewodów: m,  
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

 

98. ODBIÓR ROBÓT 

98.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

 

  Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST w rozdziale 1 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8 

98.2. WARUNKI ODBIORU INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH 

 

98.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
 

  Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu 
robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, 
opraw oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz 
innego osprzętu, 

- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez 
inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia 
robót instalacji elektrycznej. 



 121 

98.2.2. Odbiór częściowy 
 
  Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających 
oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność                         
z obowiązującymi przepisami i projektem: 

-  wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
 
98.2.3. Odbiór końcowy 
 
  Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych 
robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem 
użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

-  dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
-  dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie 

oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. 
Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach  
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998, PN-E- 4700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 

99. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

99.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST                      
w rozdziale 1 „Wymagania ogólne” pkt. 9 

99.2. ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

 
  Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót.  
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 
występuje),  

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany                   

w specyfikacji technicznej, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
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W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić                     
w postanowieniach pkt 9 specyfikacji technicznej (ST) robót w zakresie instalacji oraz 
opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 
 

100. PRZEPISY ZWIĄZANE 

100.1. USTAWY 

 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118 z późn. zmianami).  

100.2. ROZPORZĄDZENIA 

 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana            
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia               
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z 
późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  

100.3. NORMY 

 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
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PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza           i sterownicza. 
PN-HD 60364-5-54:2007  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 
5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i 
przewody połączeń ochronnych. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 
PN-HD 60364-7-704:2007  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w 
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
PN-EN 50146:2007 Opaski przewodów do instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2006 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia -- Część 1: Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych 
instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe                 i 
przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2007 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do 
obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2007/IS1:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2007/IS2:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2007/IS3:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2007/IS4:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
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PN-EN 61008-1:2007 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61008-1:2007/A11:2007 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61008-1:2007/A12:2009 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61008-1:2007/IS1:2008 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2008 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2008/A11:2008 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2008/A12:2009 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2008/A13:2009 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania. 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i 
płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 

100.4. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom 
I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB                   
część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne                                    
i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB                           
część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne                                   
i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
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Rozdział nr 11 

 
ROBOTY BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNE 

 

STOLARKA DRZWIOWA 
 

BUDYNEK STACJI WODOCIAGOWEJ 
BUDYNEK AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 

 
 

101. CZĘŚĆ OGÓLNA 

101.1. KODY NUMERYCZNE 

 

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie CPV - 45420000-7  
Okna, drzwi i podobne elementy CPV - 28122000-3  
Drzwi CPV - 28122200-5  
Otwory drzwi CPV - 28122210-8 

101.2. PRZEDMIOT ST 

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej w budynku stacji i w budynku agregatu 
prądotwórczego na terenie stacji wodociągowej w Grążawach. 

101.3. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projektach 
budowlanych branży architektonicznej dla przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY” 

101.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie stolarki drzwiowej. 

101.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
Określenia podane w niniejszego rozdziału ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 

101.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
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102. MATERIAŁY 
 
BUDYNEK STACJI WODOCIAGOWEJ 
 

Drzwi zewnętrzne – do wymiany na drzwi stalowe ocieplane. 
Drzwi wewnętrzne – do wymiany na drzwi PCV. 
 
BUDYNEK AGREGATU PRĄDOTÓWRCZEGO 

 
Drzwi do wprowadzenia agregatu - stalowe, w kolorze szarym RAL 7047, 
o szerokości  210cm.  
Drzwi wejściowe - stalowe, w kolorze szarym RAL 7047, o szerokości  90cm.  
 

Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w 
pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome i równe. 
 

103. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
 

104. TRANSPORT  
 
Każda partia wyrobu przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do 
wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie 
 

105. WYKONANIE ROBÓT 

105.1. PRZYGOTOWANIE OŚCIEŻY 

 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, 
do którego ma przylgnąć ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 
Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe. 

 

106. KONTROLA JAKOŚCI 

106.1. ZASADY KONTROLI  

 
Jakości powinny być zgodne z wymogami PN-EN 14351-1:2006 dla stolarki 
drzwiowej. 
 
 
 
 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=535630&page=1
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106.2. OCENA JAKOŚCI POWINNA OBEJMOWAĆ: 

 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami 
dostarczonymi do odwzorowania 

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania 

 sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 
Roboty podlegają odbiorowi. 
  

107. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest: szt. lub m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 

108. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały  podane w punkcie 122. 
 

109. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

109.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 

Ogólne ustalenia doptyczące podstaw płatności podano w ST w rozdziale 1 
“Warunki ogólne” pkt. 9. 

 

110. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN 14351-1:2006  Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- 
Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej 
i/lub dymoszczelności. 
PN-EN 572-5:2005   Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-
wapniowo-krzemianowego -- Część 5: Wzorzyste szkło walcowane. 

PN-75/B-94000    Okucia budowlane. Podział 

Pn-B-30150:1997     Kit budowlany trwale plastyczny 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowe. 
 



 128 

 
Rozdział nr 12 

 
ROBOTY PRZY BUDOWIE PRZEWODÓW TECHNOLOGICZNYCH 

 

111. CZĘŚĆ OGÓLNA 

111.1. KODY NUMERYCZNE 

 

Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów - CPV 45231100-6  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych CPV 45231000-5  
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  do odprowadzania 
ścieków CPV 45231300-8  
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli - CPV 45232000-2  
Kładzenie rurociągów - CPV 45231110-9  

Podnoszenie i poziomowanie rurociągów – CPV 45231111-6 
Poziomowanie rurociągów – CPV  45231113-0  
Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów - CPV 45232100-3 

111.2. PRZEDMIOT ST 

 
  Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania  dotyczące wykonania i odbioru przewodów wody i kanalizacji 
związanych z przebudową i rozbudową gminnej stacji wodociągowej w Grążawach. 

111.3. ZAKRES STOSOWANIA  ST 

 
 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym 
branży technologicznej dla przedsięwzięcia  pt.:  

 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY” 

 
 Odstępstwa od ustaleń zawartych w niniejszym rozdziale specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

111.4. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 
 Roboty, których dotyczy niniejszy rozdział ST obejmują wszystkie czynności 
podstawowe występujące przy budowie przewodów technologicznych, a także roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
  Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne 
wytyczenie tras przewodów oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

Roboty tymczasowe przy budowie przewodów technologicznych (m.in. wykopy, 
odwodnienie, wykonanie podłoża, zasypanie wykopów) zostały opisane w rozdziale 2 
„Roboty ziemne” niniejszej specyfikacji.  
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111.5. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

 

Został podany w zestawieniu nakładów rzeczowych znajdujacych się 
w odrębnej teczce, lecz stanowiący składnik niniejszej specyfikacji.  

111.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE 

 

  Określenia podstawowe przyjęte w tym rozdziale specyfikacji technicznej są 
zgodne z  odpowiednimi normami. 
 
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu 

ścieków. 
 
Komora robocza – część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności 
eksploatacyjnych. 
 
Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest 

wykonana w konstrukcji monolitycznej. 
 
Studzienka murowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory 
roboczej wykonana jest z cegły. 
 
Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część 

komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
 
Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla 
wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 
 
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki 

sile ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach 
w przypadku częściowego napełnienia. 

111.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 
WTWiO dla sieci kanalizacyjnych oraz w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociągowych”,  ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

111.8. DOKUMENTACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH PRZEWODÓW 
TECHNOLOGICZNYCH 

 
 Dokumentację robót montażowych przewodów technologicznych stanowią: 
 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
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Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072 z późn. zmianami), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 
z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 
z późn. zm.), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – 
tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania. 
 

112. MATERIAŁY 

112.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano 
w ST „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 
Materiały stosowane do budowy przewodów  powinny mieć: 
 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską,  

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności 
z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”. 

112.2. RODZAJ PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW 

 
  Wykonawca, w celu ułożenia zgodnie z Projektem Budowlanym musi 
zabezpieczyć materiały zgodne z dokumentacją projektową lub o nie gorszej jakości. 
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113. SPRZĘT 

113.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 

Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 3 
 

114. TRANSPORT 

114.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 4 
 

115. WYKONANIE ROBÓT 

115.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 5 

115.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

 

 Przed przystąpieniem do montażu przewodów wody i kanalizacji należy: 
 

 dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

 wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-
10736:1999, 

 obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych 
(w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub 
opadowych), 

 przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

115.3. MONTAŻ RUROCIĄGÓW 

 

 Montaż rurociągów może odbywać się w wykopie. 
 

 Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 
spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 
obwodu. 
 

115.3.1. Połączenia rur i kształtek z PCW 
 

  Przed montażem rur i kształtek z PCW należy dokonać ich oględzin. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, 
bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń 
w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 
1452-1÷5:2000. 
 

Połączenia kielichowe na wcisk 
 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury 
w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej 
głębokości. Przy łączeniu kielichowych rur należy dokładnie wygładzić bosy koniec 
rury aby nie rysował on uszczelki gumowej. Dla zapewnienia poślizgu stosować 
należy pasty na bazie mydła lub detergentów. Nie wolno do tego celu stosować 
smarów lub olejów, gdyż powodują one pęcznienie uszczelki gumowej i zmniejszają 
jej trwałość. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
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Połączenia klejone 
 

Montaż połączeń klejonych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kształtkę 
PCW do określonej głębokości. Przed nałożeniem kleju i sklejeniem należy dokładnie 
oczyści klejone powierzchnie z kurzu i odtłuścić zalecanymi przez rody centa rur 
środkami.  
 

115.3.2.  Połączenie rur stalowych kwasoodpornych 
 

Połączenie rur o złączach kołnierzowych 
  

Przy połączeniu kołnierzowym wykorzystuje się dwie części rurociągu                        
z kołnierzem oraz zestaw uszczelniający z uszczelką, śrubami  i nakrętkami. Przed 
przystąpieniem do montażu rur należy dokładnie sprawdzić czystość kołnierzy.  Rury 
i kształtki z kołnierzem nie mogą leżeć na podłożu nośnym z kamieni. W przeciwnym 
przypadku należy przykryć je warstwą piasku, żwiru lub grysu o grubości co najmniej 
15 cm.  

Przy montażu rur należy wykonać podsypkę po bokach rury i nad jej szczytem.  

115.4. WYKONANIE PRZEWODÓW TECHNOLOGICZNYCH I OBIEKTÓW 
NA NICH ZLOKALIZOWANYCH 

 

115.4.1. Przebudowywane przewody wody i kanalizacji na terenie stacji 
wodociągowej 

 
Nowe przewody technologiczne prowadzące wodę do sieci i do zbiorników 
wyrównawczych wykonać z ciśnieniowych rur PCV na ciśnienie nominalne 1,0 MPa 
(PN 10). Mogą to być rury łączone na kielichy. Przy armaturze, w miejscu rozgałęzień 
i kolan lepiej jednak zastosować połączenia klejone podobnie jak wewnątrz stacji 
wodociągowej. Ograniczona będzie wtedy ilość bloków oporowych. Można też 
zastosować armaturę z bosymi żeliwnymi końcówkami pasującymi do kielichów PCW 
z uszczelką.  
 
Do połączeń kołnierzowych i przy przejściach na połączenia kołnierzowe nie wolno 
stosować zwykłej stali lub stali ocynkowanej. Można stosować tylko elementy ze stali 
nierdzewnej, tworzyw sztucznych lub z żeliwa. Przedłużenie trzpieni zasuw wykonać 
poprzez zastosowanie typowej obudowy zasuwy. W obudowie tej nie może być 
stosowana do przedłużenia trzpienia rura lecz pełny ocynkowany pręt stalowy. Jako 
zawleczkę przy połączeniu z zasuwą stosować wyłącznie pręt lub śrubę ze stali 
nierdzewnej. Luźne kołnierze do połączenia polietylenu stosować wykonane ze stali 
nierdzewnej (wywijane z grubej blachy). Do połączeń kołnierzowych używać 
wyłącznie nierdzewnych śrub, podkładek i nakrętek.  
Trzpienie zasuw zakończyć na poziomie terenu w żeliwnych skrzynkach do zasuw. 
Należy je obetonować i oznakować typowymi tabliczkami informacyjnymi na 
słupkach. 
 
Należy wymienić na nowe wszystkie przewody wodociągowe. Nowe przewody 
wykonać z ciśnieniowych rur PCW łączonych na klej przy użyciu łączników. Do 
średnicy 110 mm należy stosować rury na ciśnienie nominalne P16, począwszy od 
średnicy 160 mm należy stosować rury na ciśnienie nominalne co najmniej PN 10. 
Zaleca się też stosowanie przy połączeniach kołnierzowych luźnych kołnierzy 
aluminiowych lub kołnierzy luźnych przetłaczanych PN 10 ze stali kwasoodpornej 
(rozprowadza je między innymi firma ASKO-TECH). Należy jednak sprawdzić czy 
otwór w środku kołnierza pasuje do tulei kołnierzowej adaptacyjnej przyklejonej na 
rurę PCW. 
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Zwraca się uwagę na potrzebę gęstego stosunkowo podpierania rur PCW 
szczególnie w pobliżu armatury (wykorzystać zalecenie producentów). Zabezpieczyć 
przewód przed przesunięciem podłużnym na wskutek możliwych uderzeń 
hydraulicznych przy szybkim zamykaniu przepustnic. 
Przewody po ich wykonaniu przed napełnieniem wodą należy oznakować strzałkami 
kierunku przepływu i kolorowymi opaskami oznaczającymi rodzaj prowadzącego 
czynnika. (Napełnieniu zimną wodą, w zależności od temperatury i wilgotności 
powietrza na zewnątrz może spowodować powstanie rosy na przewodzie co 
uniemożliwi skuteczne malowanie lub przyklejanie elementów oznakowania.) 
Nowe wprowadzenia przewodów należy z jednej strony łącząc je z zewnętrznymi 
przewodami PCW z drugiej z nową instalacją wewnętrzną. Przejścia te wykonać z rur 
stalowych kwasoodpornych o ściankach grubości 2,0 mm łączonych przez spawanie 
lub na kołnierze  kwasoodporne (mogą być wywijki i luźne przetłaczane kołnierze 
kwasoodporne).  
Na połączeniach kołnierzowych stosować należy również śruby, nakrętki i podkładki 
kwasoodporne.  
Od strony zewnętrznej nowe przewody kwasoodporne połączyć z istniejącymi 
przewodami PCW za pomocą żeliwnego łącznika rurowego. Należy zastosować blok 
oporowy zapobiegający wysunięciu rury z tego połączenia. 
Od strony budynku rurę stalową kwasoodporną połączyć kołnierzowo z nową 
instalacją PCW. 
 

116. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

116.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 

Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 6 

116.2. KONTROLA WYKONANIA PRZEWODÓW TECHNOLOGICZNYCH 
 

Należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w  Zeszycie nr 3 
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociągowych” 
oraz w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych” pkt. 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”.  

 Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać 
zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być 
przeprowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). 
  W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów 
technologicznych należy przeprowadzić próbę szczelności. 
 Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków 
przewodu, ale na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić 
próbę szczelności całego przewodu. 

Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże 
w przepadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można 
stosować próbę pneumatyczną. 
 Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami 
szczelności są podane w normie PN-B 10725:1997. Niezależnie od wymagań 
określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności 
należy zachować następujące warunki: 

 ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno 
określone w projekcie albo w szczegółowej specyfikacji technicznej ST, 

 odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, 
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie 
obsypka, przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych powinien mieć 
trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 
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  wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

  profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie, 
a urządzenia odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych 
punktach badanego odcinka, 

 należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 

 przewód nie możne być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni 
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

  napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna 
przekraczać 20°C, 

 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go 
pozostawić na 20 godzin w celu ustabilizowania, 

 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez 
okres 30 minut sprawdzać jego poziom, 

 wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym 
czasie spadek ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego. 

 

117. OBMIAR ROBÓT 

117.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 

Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 7 

117.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 

  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
117.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
 

  Robotami tymczasowymi przy montażu obiektów i przewodów 
technologicznych są roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych ścian, 
wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady 
obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone 
w odpowiednich katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 

 wykopy i zasypka – m3, 

 umocnienie ścian wykopów – m2, 

 wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 
 

117.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
   

  Obmiaru robót podstawowych obiektów i przewodów technologicznych 
(w przypadku wyceny robót w oparciu o KNR  wydany przez Ministerstwo Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 

 usytuowanie przewodów – w mieście lub poza granicami miasta, 

 rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 

 głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 

 poziom wody gruntowej. 
Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi łącznie 

z kształtkami w metrach według rodzajów rur i średnic. Łuki w rurociągach mierzy się 
po ich zewnętrznej stronie. 
Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się kompletach. 
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118. ODBIÓR ROBÓT 

118.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 

Podano w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8 

118.2. BADANIE PRZY ODBIORZE PRZEWODÓW TECHNOLOGICZNYCH 
 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w WTWiO  

118.3. ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY PRZEWODÓW 
TECHNOLOGICZNYCH 

 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

  zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodów technologicznych 
z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi 
wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw 
sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu 
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów 
z tworzyw sztucznych ±0,05 m, 

 zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych 
w dokumentacji, 

 zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. 
W przypadku naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia 
powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

 zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 
zgodnie z dokumentacją, 

 zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który 
powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten 
powinien być zagęszczony, 

 zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić 
zgodnie z PN-B 10725:1997. 

 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację 
szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami 
i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas 
spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego (załącznik 1), który 
stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka 
przewodu sieci wodociągowej. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika 
budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić 
inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby 
i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, 
przygotować dokumentację powykonawczą. 

118.4. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 
 

 Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
 

 zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej 
z dokumentacją techniczną, 

 zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań 
bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 
wykopu, 

 zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
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 zbadaniu szczelności studni, szczególnie przy przejściach rurociągów przez 
ściany, 

 zbadaniu rozstawu studzienek  

 zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów technologicznych. 
 

  Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami 
odbiorów technicznych częściowych przewodów technologicznych, projektem 
z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań stopnia zagęszczenia 
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas 
spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego, na podstawie którego 
przekazuje się inwestorowi wykonany przewód technologicznych. Konieczne jest 
także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 
Teren po budowie przewodów technologicznych powinien być doprowadzony 
do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

 o wykonaniu obiektów i przewodów technologicznych zgodnie z dokumentacją 
projektową, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami 
i normami), 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
a także – w razie korzystania – ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

 

119. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

119.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOSCI 
 

Podano w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 9 

119.2. ZASADY ROZLICZANIA I PŁATNOSCI 
 

 Rozliczenie robót budowlanych związanych z budową przewodów technologicznych 
i obiektów na nich zlokalizowanych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
po dokonaniu odbioru końcowego.  

Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty 
ryczałtowej za określony zakres robót. 

Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe przewodów technologicznych  
uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 montaż rurociągów i armatury, 

 wykonanie prób ciśnieniowych, 

 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

 doprowadzenie terenu po budowie przewodów do stanu pierwotnego. 
 



 137 

120. PRZEPISY ZWIĄZANE 

120.1. USTAWY 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 
z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 
19, poz. 177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity 
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 
z 2007r. Nr 19, poz. 115). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, 
poz. 858). 

120.2. ROZPORZĄDZENIA 
 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 
kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

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

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 
– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
z 2003r. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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120.3. NORMY 

 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
PN-B-01700:1999 – Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna – 
Oznaczenia graficzne 
PN-EN 14801:2006  – Warunki klasyfikacji wyrobów przeznaczonych do sieci  
       wodociągowych i kanalizacyjnych ze względu na ciśnienie 
PN-B-02424:1999 – Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań 
PN-B 10725:1997– Wodociągi -- Przewody zewnętrzne -- Wymagania i badania 
PN-EN 13555:2005  – Kołnierze i ich połączenia. Parametry uszczelek i procedury 
badań dotyczące zasad projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką  
PN-EN 1092-1:2007 -  Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1 Kołnierze stalowe 
PN-EN 14525:2005 (U) – Złączki nakrętne i łączniki kołnierzowe kompensacyjne 
z żeliwa sferoidalnego przeznaczone do stosowania z rurami z różnych materiałów: 
z żeliwa sferoidalnego, żeliwa szarego, stali, PVC-U, PE,  włókno-cementu 
PN-EN 12502-1:2006 – Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Wytyczne do 
oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania 
wody. Cz. 1: Postanowienia ogólne 
PN-EN 12502-5:2006 – Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Wytyczne do 
oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania 
wody. Cz. 5: Czynniki oddziałujące na żeliwo oraz stale niestopowe i niskostopowe  
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 
w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-EN 13508-1:2006 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Cz. 1: 
Wymagania ogólne 
PN-EN 13508-2:2006 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Cz. 2: System 
kodowania  inspekcji wizualnej. Dodatek: 
PN-EN 13508-2:2006/AC:2007  Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych -- 
Część 2: System kodowania inspekcji wizualnej. 
PN-EN 1074-2:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Cz. 2: Armatura zaporowa. Dodatek: 
PN-EN 1074-2:2002/A1:2005  Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające -- Część 2: Armatura zaporowa. 
PN-EN 1074-3:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Cz. 3: Armatura zwrotna 
PN-EN 1074-5:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Cz. 5: Armatura regulująca 
PN-EN 1984:2002 – Armatura przemysłowa. Zasuwy stalowe i staliwne 
PN-M-74082:1998 – Skrzynki uliczne do hydrantów 

 

120.4. INNE DOKUMENTY 

 

 Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE – GAMRAT, 

 Katalog Techniczny – PIPE LIFE. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 
– Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
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Rozdział 13 
 

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z ODBUDOWĄ DRÓG 
I BUDOWĄ CHODNIKÓW 

 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

 
 

121. CZĘŚĆ OGÓLNA 

121.1. PRZEDMIOT ST 

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz 
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. Prace związane są 
z odbudową dróg na terenie stacji wodociągowej w Grążawach. 

121.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym 
branży drogowej dla przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY” 

121.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 
Ustalenia niniejszego rozdziału specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji 
nawierzchni. 

121.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 

121.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale 1  „Wymagania ogólne”. 
 

122. MATERIAŁY 
  
Nie występują. 
 

123. SPRZĘT 

123.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale 1  „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
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123.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier 

może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem 
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 walców statycznych, wibracyjnych.   
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. 
 

124. TRANSPORT 

124.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale 1 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 

125. WYKONANIE ROBÓT 

125.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale 1  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

125.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania 
i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych 
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 
oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. 

125.3. WYKONANIE KORYTA 

 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu 

powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju 
gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym 
zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub 
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
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125.4. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 
 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoża powinno być oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, 
czy istniejące rzędne terenu umożliwia uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 
rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu 
w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże 
na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 8 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy nr 12. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 (norma stosowana uznaniowo) [5]. 

 

Tablica nr 7 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa  

korpusu Ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

Górna warstwa o grubości 20 cm 0.98 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
podłoża 

 
0.95 

 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 (norma stosowana uznaniowo) [3]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 
2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

125.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO 
I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA 
 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane 
w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do 
układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
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126. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

126.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale 1  „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

126.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

 

126.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech 
geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 8. 

 
Tablica nr 8 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
 

Lp. Wyszczególnienie 
badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m 

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 

Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

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

2
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych  

126.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
 

126.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-
metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04  (norma stosowana uznaniowo) [4]. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 

126.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
 

126.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego 
podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
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126.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 

o więcej niż  5 cm. 

126.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-
77/8931-12  (norma stosowana uznaniowo) [5] nie powinien być mniejszy 
od podanego w tablicy 7. 
 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 (norma stosowana 
uznaniowo) [3] nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5:2008 

[2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do + 10%. 

126.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI 
KORYTA (PROFILOWANEGO PODŁOŻA) 

 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w punkcie 146.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.  
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 

127. OBMIAR ROBÓT 

127.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w rozdziale 1 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

127.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 

128. ODBIÓR ROBÓT 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale 1 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg punktu 166.2 dały wyniki pozytywne. 

 

129. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

129.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  rozdziale 1 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 

Kwota  wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

odkład lub nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub podłoża, 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=555801&page=1
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 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podłoża, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
  

130. PRZEPISY ZWIĄZANE 

130.1. NORMY 

 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-EN 1097-5: 
2008  
 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacją. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
i łatą 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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Rozdział 14 
 

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z ODBUDOWĄ DRÓG 
I BUDOWĄ CHODNIKÓW 

 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
 
 

131. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

131.1. PRZEDMIOT ST 

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie. 

131.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym 
branży drogowej dla przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY” 

131.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 

 

131.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej   wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna 

warstwa zagęszczonej mieszanki, która    stanowi warstwę nośną nawierzchni 
drogowej. 
 

132. MATERIAŁY 

132.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w rozdziale 1 Wymagania ogólne” pkt 2. 
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132.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca  skalnego (betonowego). 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 
gliny. 

132.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 

132.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 powinna leżeć 
między krzywymi graniczni, m i pól dobrego uziarnienia podanymi w tablicy nr 9. 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. 

 
Tablica nr 9 

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa na podbudowę z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie (analogia )  

Przechodzi przez:  
 

63 100 100 

31,5 100 774-100 

20 78-100 634-100 

16 80-93 57-93 

12,5 61-86 50-86 

8 51-74 41-74 

4 38-59 29-59 

2 26-42 19-42 

1 19-32 14-32 

0,5 14-24 10-24 

0,25 8-15 6-15 

0,125 4-12 3-12 

0,075 2-10 2-10 

 
133. SPRZĘT  

133.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale 1 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

133.2.  SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące 

wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki 
o wilgotności optymalnej, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
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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. 
 

134. TRANSPORT 

134.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale 1 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

134.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
norm przedmiotowych. 
 

135. WYKONANIE ROBÓT 

135.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale 1 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

135.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w rozdziale 16 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i rozdziale 2 „Roboty 
ziemne”. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych 
do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

135.3. WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI 

 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 25 cm 
po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
 

136. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

136.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale 1  „Wymagania ogólne” pkt. 
6. 
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136.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w 
celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone niniejszej ST. 

136.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

 
136.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy nr 10. 

Tablica nr 10 
Częstotliwość oraz 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 (m
2
) 

1 Uziarnienie mieszanki   

2 Wilgotność mieszanki 2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m
2
 

4 Badanie właściwości kruszywa  
dla każdej partii kruszywa i przy każdej 

zmianie kruszywa 

 
136.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 
172.3.1. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

136.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 [1] (metoda II), z tolerancją 
+10% -20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5:2008   [5]. 

136.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na 
gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według 
zaleceń Inżyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za 
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia 
E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
 

    
E

E

1

2      2,2 

 
 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473354&page=1
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136.3.5. Właściwości kruszywa 

  
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 
losowy w obecności Inżyniera. 

136.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY  

136.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
podbudowy  podano w  tablicy 11. 

Tablica nr 11 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań  

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem  

albo co        20 m łatą 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*
)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
400 m

2
 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 

raz na 2000 m
2
 

8 

Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie sprężyste 
 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na 
każde 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 
1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 

 

136.4.2. Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej 
o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa 
od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną 
w dokumentacji projektowej. 
 

136.4.3. Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności nie mogą przekraczać: -  10 mm. 
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136.4.4. Spadki poprzeczne   

 Spadki poprzeczne na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją  0,5 %. 
 
136.4.5. Rzędne wysokościowe   
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi    i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
136.4.6. Ukształtowanie osi  i ulepszonego podłoża 
Oś   w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 

 5 cm. 
 
136.4.7. Grubość  i ulepszonego podłoża 

Grubość  nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  10%, 
 
 136.4.8. Nośność podbudowy 
 

 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym 
w tablicy 12, 

 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 
12 

Tablica nr 12 

Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku wnoś 
nie mniejszym 

 
Wskaźnik 
zagęszcze
nia IS   nie 
mniejszy 

niż 

 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony płytą 

o średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

100 1,0 1,30 1,40 100 180 

 

136.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI 
PODBUDOWY  

 

136.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  
określonych w punkcie 176.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej 
o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca 
powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na 
pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
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136.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, 
Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione 
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie 
z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, 
na koszt Wykonawcy. 
  

137. OBMIAR ROBÓT 

137.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w rozdziale 1 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

137.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
 

138. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale 1 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 156 
dały wyniki pozytywne. 
 

139. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

139.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w rozdziale 1 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 

140. PRZEPISY ZWIĄZANE 

140.1. NORMY 

 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-EN 933-1:2000   Badania geometrycznych właściwości 

kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -- 
Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4:2008   Badania geometrycznych właściwości 
kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziarn -- Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych 
właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce 
z wentylacją. 

PN-EN 1097-6:2002 
 

Badania mechanicznych i fizycznych 
właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie 
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PN-EN 1097-
6:2002/AC:2004  
 
PN-EN 1097-
6:2002/Ap1:2005     
 
PN-EN 1097-
6:2002/A1:2006  
  

gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
Badania mechanicznych i fizycznych 
właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
Badania mechanicznych i fizycznych 
właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
Badania mechanicznych i fizycznych 
właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

PN-EN 1367-1:2007  
 

Badania właściwości cieplnych i odporności 
kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie 
mrozoodporności. 

PN-EN 1744-1:2000  
 

Badania chemicznych właściwości kruszyw -- 
Analiza chemiczna. 

PN-EN 1744-1:2000  
 

Badania chemicznych właściwości kruszyw -- 
Analiza chemiczna. 

PN-B-06714-37: 
1980 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
rozpadu krzemianowego 

PN-EN 1744-1:2000  
 

Badania chemicznych właściwości kruszyw -- 
Analiza chemiczna. 

PN-EN 1097-2:2000 
 
 
PN-EN 1097-
2:2000/A1:2008  
 

Badania mechanicznych i fizycznych 
właściwości kruszyw -- Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie. 
Badania mechanicznych i fizycznych 
właściwości kruszyw -- Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie. 

PN-EN 1097-3:2000 
 
 
PN-B-06714-
37:1980  
PN-B-06714-
22:1984  
PN-EN 13043:2004  
 
 
 
PN-EN 13043: 
2004/AC:2004  
 
 
PN-EN 1744-1:2000  
 

Badania mechanicznych i fizycznych 
właściwości kruszyw -- Oznaczanie gęstości 
nasypowej i jamistości. 
Kruszywa mineralne -- Badania -- 
Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
Kruszywa mineralne -- Badania -- 
Oznaczanie przyczepności bitumów. 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 
Badania chemicznych właściwości kruszyw -- 
Analiza chemiczna. 

PN-EN 13043:2004  
 
 
 
PN-EN 13043: 
2004/AC:2004  
 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

PN-EN 197- Cement -- Część 1: Skład, wymagania i 
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1:2002 
 
PN-EN 197-
1:2002/A1:2005 
 
PN-EN 197-
1:2002/A3:2007  
 

kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
Cement -- Część 1: Skład, wymagania i 
kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
Cement -- Część 1: Skład, wymagania i 
kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-EN 13055-1: 
2003 
PN-EN 13055-
1:2003/AC:2004  

Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie 
do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy. 
Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie 
do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy. 

PN-EN 459-1: 
2003  

Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, 
wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 1008:2004  
 

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i 
nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

PN-S-96035:1997 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 podłoża 
przez obciążenie 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 
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Rozdział 15 

 
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z ODBUDOWĄ DRÓG 

I BUDOWĄ CHODNIKÓW 
 

KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 

141. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

141.1. PRZEDMIOT ST 

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem krawężników 
betonowych. 

141.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym 
branży drogowej  dla przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY” 

141.3. ZAKRES ROBÓT UJĘTYCH W ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale ST dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ułożeniem krawężników.  
Zakres robót objętych niniejszym rozdziałem ST: 

 prace pomiarowe 

 oznakowanie robót , 

 transport materiałów, 

 profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża, 

 wykonanie szalowania ławy, 

 wykonanie ławy fundamentowej z oporem, 

 pielęgnacja betonu, 

 rozdeskowanie ławy, 

 wykonanie podsypki cementowo – piaskowej, 

 rozłożenie podsypki, 

 ustawienie krawężnika kamiennego (betonowego), 

 wypełnienie spoin zaprawą, 

 wykonanie dylatacji, 

 wykonanie wymaganych badań i pomiarów, 

 uporządkowanie terenu robót. 

141.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami. 
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141.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST w rozdziale 1. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inżyniera. 
 

142. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST w rozdziale 1.  Wszystkie 
materiały wymienione w niniejszym rozdziale ST powinny spełniać wymagania 
właściwych norm przedmiotowych, a jeżeli nie są normalizowane to winny posiadać 
aprobatę techniczną IBDiM oraz muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.  
 
Szczegółowe zestawienie materiałów znajduje się w przedmiarze robót, znajdującym 
się w odrębnej teczce, ale stanowiący składnik niniejszej specyfikacji. 
 
Poniżej podane ogólne zestawieniem materiałów: 

 krawężnik betonowy uliczny 12/15 × 30 × 100; 

 podsypka cementowo – piaskowa  grubości 5cm; 

 ława betonowa z oporem C12/15 (B-15)  0,075m3/m. 
 

143. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST w rozdziale 1. Roboty związane 
z wykonaniem ławy podkrawężnikowej i ustawieniem krawężników wykonywać 
ręcznie. Wykonanie masy betonowej na ławy podkrawężnikowe w wytwórni betonu 
podsypki cementowo-piaskowej w betoniarce. Sprzęt winien gwarantować uzyskane 
odpowiedniej jakości mieszanki. Dobór sprzętu pod względem typów i ilości powinien 
być zgodny z opracowaniem przez Wykonawcę PZJ, zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 
 

144. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST w rozdziale 1. Do transportu 
masy betonowej używać tzw. gruszek. Krawężniki należy przewozić samochodami 
skrzyniowymi zabezpieczając materiał przed przesuwaniem się i uszkodzeniem. 
Środki transportu muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 

145. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST w rozdziale 1. Lokalizacje robót 
podaje Inżynier. Wykonanie robót winno być uzgodnione każdorazowo z Inżynierem. 

 

146. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST w rozdziale 1. 
Wszystkie badania przed przystąpieniem do robót wykonuje laboratorium 
Wykonawcy. W przypadkach wątpliwych Inżynier zleci Laboratorium Zamawiającego 
wykonanie dodatkowych badań. 
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146.1. BADANIA KRAWĘŻNIKÓW 

 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach 
i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać 
za  pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do l mm zgodnie 
z ustaleniami normy PN-B-10021: 1980. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzać z dokładnością 
do l mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża   i zmierzenie odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
W przypadkach wątpliwych Inżynier zleci Laboratorium Zamawiającego wykonanie 
badań wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności i nasiąkliwości betonu. 

146.2. BADANIA POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW 

 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach. 

146.3. BADANIE W CZASIE ROBÓT 

 
Wszystkie badania w czasie wykonywania robót wykonuje laboratorium Wykonawcy. 
W przypadkach wątpliwych Inżynier zleci Laboratorium Zamawiającego wykonanie 
dodatkowych badań. 

146.4. SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAWĘŻNIKÓW 

 
Przy ustawieniu krawężników należy sprawdzać: 

 dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, 
które wynosi ±1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika;   

 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 
projektowanej, które wynosi ±1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika; 

 równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie 
w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym 
prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożona łatą nie może 
przekraczać 1 cm; 

  dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 m. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

147. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST w rozdziale 1. Jednostką obmiarową jest 
[m] wykonanego krawężnika.  
 

148. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST w rozdziale 1. 

148.1. ODBIÓR KRAWĘŻNIKÓW 

 
Rodzaje badań wg pkt.  186.4. 
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149. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

149.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 

Ogólne ustalenia doptyczące podstaw płatności podano w ST w rozdziale 1 
“Warunki ogólne” pkt. 9. 

 

150. PRZEPISY ZWIĄZANE 

150.1.  NORMY 

 
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 
i zgodność. 
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność. 
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność. 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2002 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 
BN-80/6775-03-04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
BN-80/6775-03-01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
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Rozdział 16 
 

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z ODBUDOWĄ DRÓG 
I BUDOWĄ CHODNIKÓW 

 
BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

 
 

151. CZĘŚĆ OGÓLNA 

151.1. PRZEDMIOT ST 

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża 
chodnikowego. 

151.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym 
branży drogowej dla przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY” 

151.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

151.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające 

jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych 
do komunikacji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami. 

151.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST w rozdziale 1 „Wymagania 
ogólne”. 
 

152. MATERIAŁY 

152.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST w rozdziale 1  „Wymagania ogólne”. 
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152.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

 
Chodniki: 
 
 obrzeża betonowe 8 × 30 × 100  

(odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8]), 
 żwir do wykonania ław 5 × 15cm, 
 cement wg PN-EN 197-1:2002 [7], 
 piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003 [3]. 

 
Opaska wokół budynku stacji i agregatu: 
 obrzeża betonowe 6 × 20 × 80  

(odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8]), 
 podsypka piaskowo – cementowa 4cm, 
 piasek gr. 15cm.  

152.3. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE 

 

152.3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy nr 13. 

Tablica nr 13 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   cm 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 

b,   h  3  3 

 

152.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, 
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 14. 

Tablica nr 14 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroży 
ograniczających   pozostałe 

powierzchnie: 
  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=463806&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480319&page=1
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152.3.3. Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek                 
i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 
długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

152.3.4. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1:2003 [2], 
klasy C20/25 (B 25) i C25/30 (B 30). 

152.4. MATERIAŁY NA ŁAWĘ I DO ZAPRAWY 

 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004 [5].              
 

153. SPRZĘT 

153.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST w rozdziale 1  „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

153.2. SPRZĘT DO USTAWIANIA OBRZEŻY 

 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 

154. TRANSPORT 

154.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST w rozdziale 1  „Wymagania 
ogólne” pkt. 4. 

154.2. TRANSPORT OBRZEŻY BETONOWYCH 

 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 
projektowanej. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu. 

154.3. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW 

 

Transport pozostałych materiałów podano w ST w rozdziale 1 w pkt. 4. 
 

155. WYKONANIE ROBÓT 

155.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST w rozdziale 1 w pkt. 5. 

155.2. WYKONANIE KORYTA 

 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050: 1999 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480668&page=1
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155.3. PODŁOŻE LUB PODSYPKA (ŁAWA) 

 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić podsypka (ława) ze żwiru, 
o grubości warstwy 5 cm i szerokości 15cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 
wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

155.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEŻY CHODNIKOWYCH 

 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu 
i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 
oczyścić i zmyć wodą.  Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

156. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

156.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST w rozdziale 1 w pkt. 6. 

156.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach 
i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 15. Pomiary długości 
i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021: 1980 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić 
z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, 
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża 
i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

156.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt. 175.2, 
b) podsypki (ławy) ze żwiru - zgodnie z wymaganiami pkt .175.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 

175.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości 
obrzeża, 

 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m 
długości obrzeża, 

 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać 
całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
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157. OBMIAR ROBÓT 

157.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST w rozdziale 1 w pkt. 7. 

157.2.  JEDNOSTKA OBMIAROWA 

 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża 
chodnikowego. 
 

158. ODBIÓR ROBÓT 

158.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST w rozdziale 1 w pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 172.3  dały wyniki pozytywne. 

158.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonane koryto, 
 wykonana podsypka. 

 

159. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Określono w rozdziale 1 w pkt. 9 niniejszej Specyfikacji. 
 

160. PRZEPISY ZWIĄZANE 

160.1. NORMY 

 
PN-B-06050: 
1999  

Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne. 

PN-EN 206-1: 
2003 
PN-EN 206-1: 
2003/A1:2005 
PN-EN 206-1: 
2003/A2:2006 
PN-EN 206-1: 
2003/Ap1:2004 

Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 
Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 
Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 
Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

PN-EN 13139: 
2003 
PN-EN 13139: 
2003/AC:2004  

Kruszywa do zaprawy. 
 
Kruszywa do zaprawy. 
 

PN-B-10021 
:1980 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 

PN-EN 13043: 
2004  
 
PN-EN 13043: 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
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2004/AC:2004  
 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

PN-EN 197-1: 
2002  
PN-EN 197-1: 
2002/A1:2005  
PN-EN 197-1: 
2002/A3:2007  

Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, uli, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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Rozdział 17 
 

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z ODBUDOWĄ DRÓG 
I BUDOWĄ CHODNIKÓW 

 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 

 

 

161. CZĘŚĆ OGÓLNA 

161.1. PRZEDMIOT ST 

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni dróg i 
chodników z kostki brukowej betonowej na terenie stacji wodociągowej 
w Grążawach. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni: 
 dróg: z kostki betonowej prasowanej gr. 8 cm; 
 chodników wokół zbiornika wyrównawczego, budynku agregatu prądotwórczego 

oraz do furtki: z kostki betonowej prasowanej gr. 6 cm; 
 chodników wokół budynku stacji:  z płyt chodnikowych o wymiarach 50 × 50 ×7cm. 

161.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym 
branży drogowej dla przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY” 

161.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki i płyt betonowych. 

161.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia są zgodne z normami. 
 

162. MATERIAŁY 

162.1. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA WYMAGANIA 

 

162.1.1. Aprobata techniczna IBDiM. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
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162.1.2. 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. 
 
162.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej gr. 80 mm   i  60   mm 

 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości  3 mm, 

 na szerokości  3 mm, 

 na grubości  5 mm. 
Kolor kostki szary i kolor 
 

163. SPRZĘT 

163.1. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ 

  
Układanie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się: 

 wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki 
cementowo-piaskowej  

 

164. TRANSPORT 

164.1. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH  

 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, 
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 
 

165. WYKONANIE ROBÓT 

165.1. PODSYPKA 

 
Do wykonania nawierzchni dróg z kostki betonowej prasowane gr. 8cm 
zaprojektowano warstwę cementowo – piaskową grubości 4cm  oraz warstwę 
odsączającą z piasku średniego  grubości 10 cm. 
 
Do wykonania chodników z kostki betonowej prasowane gr. 6cm zaprojektowano 
warstwę cementowo – piaskową grubości 4cm  oraz podsypkę z piasku grubości 
5 cm. 
 
Do wykonania chodników z płyt chodnikowych gr. 7cm zaprojektowano warstwę 
cementowo – piaskową grubości 4cm  oraz podsypkę z piasku grubości 15 cm. 
 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
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165.2. UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 

 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe 
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 
i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej 
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca.  
 

166. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

166.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kostek brukowych posiada atest wyrobu. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta 
wyników bieżących 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 ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

166.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

 
166.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności 
z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. 

 

166.2.2. Sprawdzenie podsypki 

 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 

 

166.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową. 
pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
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166.3. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI 

 
166.3.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

166.3.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją  0,5%. 

166.3.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać  1 cm. 

166.3.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

 5 cm. 

166.3.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 

 1,0 cm. 

166.4. CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARÓW 

 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
  

167. OBMIAR ROBÓT 

167.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 
 

168. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pkt 107.1.3. dały wyniki pozytywne. 
 

169. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie podsypki, 
 ułożenie i ubicie kostki, 
 wypełnienie spoin, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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170. PRZEPISY ZWIĄZANE  

170.1. NORMY 

 
PN-EN 14157: 
2005  

Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie. 

PN-EN 206-1: 
2003 
PN-EN 206-1: 
2003/A1:2005 
PN-EN 206-1: 
2003/A2:2006 
PN-EN 206-1: 
2003/Ap1:2004 

Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 
Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 
Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 
Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

PN-EN 1008:2004  
 

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  
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Rozdział 18 
 

ROBOTY PRZY PRZEBUDOWIE OGRODZENIA 
 

 

171. CZĘŚĆ OGÓLNA 

171.1. PRZEDMIOT ST 

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z demontażem starego 
i wykonywaniem nowego ogrodzenia na terenie stacji wodociągowej w Grążawach. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  
 

172. MATERIAŁY 

172.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w pkt. 2 w rozdziale 1 
ST „Wymagania ogólne”. 

172.2. ZASTOSOWANE MATERIAŁY 

 
Szczegółowe zestawienie materiałów zostało podane w przedmiarze robót, 
znajdującym się w odrębnej teczce, ale stanowiący składnik niniejszej Specyfikacji. 
 
Ogólne zestawienie materiałów: 

 siatka stalowa ocynkowana wysokości 1,6m zawieszona na 3 drutach 
ocynkowanych o średnicy 6mm; 

 słupki żelbetowe z betonu o wodoszczelności W6; 

 słupy żelbetowe prefabrykowane lub wylewane na „mokro” o przekroju 30 × 30 
zbrojone w narożnikach 4 prętami ø12 stalą klasy AII oraz strzemionami ø6 
stali gładkiej klasy AI co 40cm, z betonu co najmniej B20 (C16/20) 
i wodoszczelności W6 (zastosowane w narożnikach ogrodzenia); 

 płytki chodnikowe 35 × 35 × 5cm; 

 podsypka piaskowo – cementowa grubości 5cm; 

 płyta betonowa 50 × 50 grubości 1cm (wylewana na „mokro”). 
 

173. SPRZĘT 

173.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w pkt. 3 w rozdziale 1 ST 
„Wymagania ogólne”. 
 

174. TRANSPORT 

174.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w pkt. 4 w rozdziale 1 ST 
„Wymagania ogólne”. 
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175. WYKONANIE ROBÓT 

175.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót określone zostały w pkt. 5 
w rozdziale 1 ST „Wymagania ogólne”. 
 
Istniejące ogrodzenie w całości należy zdemontować i wywieźć w miejsce wskazane 
przez Inwestora. 
Słupy żelbetowe powinny być zagłębione w grunt na głębokości co najmniej 1,2m. 
 

176. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

176.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót określone zostały w pkt. 6 
w rozdziale 1 ST „Wymagania ogólne”. 
  

177. OBMIAR ROBÓT 

177.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót określone zostały w pkt. 7 w rozdziale 1 
ST „Wymagania ogólne”. 
 

178. ODBIÓR ROBÓT 

178.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ODBIORU ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót określone zostały w pkt. 8 w rozdziale 1 
ST „Wymagania ogólne”. 
 

179. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

179.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności określone zostały w pkt. 9 
w rozdziale 1 ST „Wymagania ogólne”. 
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WYKAZ TABEL 
 
 
Tablica nr 1 Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od średnicy nominalnej 

przewodu                

Tablica nr 2 Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości        

Tablica nr 3 Szerokości dna wykopów o ścianach pionowych nie umocnionych  

i umocnionych dla rurociągów 

Tablica nr 4 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu 
ziemnego 

Tablica nr 5 Minimalny okres pozostawienia deskowania 

Tablica nr 6 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów 

Tablica nr 7 Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Tablica nr 8 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża 

Tablica nr 9 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa na podbudowę z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (analogia )  

Tablica nr 10 Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

Tablica nr 11 Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

Tablica nr 12 Cechy podbudowy 

Tablica nr 13 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Tablica nr 14 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  

 
 

 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 
 

Załącznik nr 1 Podział gruntów na kategorie 

Załącznik nr 2 Podział gruntów pod względem wysadzinowości 
 


