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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST  – 00 są  wymagania ogólne dotyczące  wykonania  

i odbioru robót, które zostaną wykonane  w ramach  przedsięwzięcia  „Budowa budynku 

dyspozytorni w Kołobrzegu”. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ST-00 nalezy odczytywać i rozumieć w 

odniesieniu do robót objętych zamówieniem, wskazanym w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych pozostałymi Specyfikacjami 

Technicznymi (ST). Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ST – 00 nalezy rozumieć i 

stosować w powiązaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót (ST): 

Kod Specyfikacji Nazwa specyfikacji 

ST – 00 Wymagania ogólne 

ST – 01 Wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokościowych 

ST – 02 Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych  

ST – 03 Roboty ziemne i przygotowawcze 

ST – 04 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  

ST – 05 Podbudowa z betonu cementowego 

ST – 06 Roboty betonowe i zelbetowe elementów i nawierzchni  

ST – 07 Montaz konstrukcji stalowych 

ST – 08 Roboty izolacyjne 

ST – 09 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i ukończenie robót, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

obejmujących następujące działanie, z podziałem na etapy: 

• Budowa budynku dyspozytorni w Kołobrzegu. 
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1. Roboty budowlane 

Zakres robót obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych istniejących placów utwardzonych zgodnie, 

wykonanie robót ziemnych i wykonanie prac fundamentowych dla budynku nowej dyspozytorni. 

2. Instalacje sanitarne zewnętrzne 

Zakres robót obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej wg 

opracowań projektowych branżowych. 

3. Instalacje teletechniczne  zewnętrzne 

Zakres robót obejmuje wykonanie przyłącza teletechnicznego ułożenie kabla światłowodowego i 

kabla telefonicznego wg opracowań projektowych branżowych. 

4. Instalacje elektryczne zewnętrzne 

Zakres robót obejmuje wykonanie przyłącza elektrycznego – Zakres prac po stronie Zamawiającego 

5. Roboty budowlane 

Zakres robót obejmuje wykonanie robót polegających na dostawie i montażu budynku 

kontenerowego, modułowego, jednokondygnacyjnego (powierzchnia użytkowa 51,34m2)  

Wykonanie elementów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych. 

6. Zagospodarowanie terenu 

Zakres robót obejmuje wykonanie Nawierzchnia z kostki betonowej, podjazdu i schodów 

wejściowych;  

7. Instalacje sanitarne wewnętrzne 

Instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna. Zamawiający wprowadza zmiany do 

zaprojektowanych rozwiązań polegające na: 

- konieczności wykonania, dostawy i montażu klimatyzatorów 

8. Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne 

Instalacja zasilająca, wyłącznik główny, rozdzielnice elektryczne, instalacja oświetleniowa, 

instalacja gniazd wtyczkowych i punktów zasilających, instalacje ochronne, instalacje 

teletechniczne i teleinformatyczne. 

Zamawiający wprowadza zmiany do zaprojektowanych rozwiązań polegające na: 

a) W ramach instalacji elektrycznych należy wykonać autonomiczną instalację gniazd 230V 

służącą zasilaniu komputerów, dostosowaną do sprzężenia z baterią UPS, jako oddzielne 

obwody. Powyższe dotyczy, pomieszczenia dyspozytorni w ilości punktów 14. Ostateczne 

uzgodnienie lokalizacji poszczególnych punktów należy uzgodnić w warunkach budowy z 

Zamawiającym. Należy zsynchronizować prace z  instalacjami teleinformatycznymi, należy 

stosować gniazda modułowe, zintegrowane. 



Projekty i Nadzory mgr inż. Tomasz Tatarski       ul. Wylotowa 87o/6, 78-100 Kołobrzeg 
tomekmarzena@vp.pl                                                                                        t.601936380 

 

STWiOR  - „Budowa budynku dyspozytorni w Kołobrzegu”   10/205 

 

 

 

b) W ramach instalacji elektrycznych należy wykonać instalację gniazd 230V służącą zasilaniu 

klimatyzatorów jako oddzielny  obwód.  

c) W ramach instalacji elektrycznych należy wykonać instalację gniazd 230V służącą zasilaniu 

grzejników elektryczncych jako oddzielny  obwód.  

 

9. Obsługa geodezyjna budowy 

W zakresie obsługi geodezyjnej budowy należy uwzględnić wszelkie prace związane z tyczeniem, 

inwentaryzacją realizowanej infrastruktury oraz utrzymaniem punktów wysokościowych. W 

ramach obsługi geodezyjnej należy również zapewnić załącznik do mapy powykonawczej 

zawierający powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w 

m2 i mb oraz średnice i długości wykonanych instalacji sanitarnych, długości i rodzaje 

zastosowanych kabli itp. Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika 

Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę. 

10. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z 

naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, DTR, protokoły prób, badań, pomiarów i 

sprawdzeń, uruchomień, opinia kominiarska, komplet wniosków materiałowych, Dziennik Budowy 

oraz oświadczenie Kierownika  Budowy, protokoły kontroli i opinie Państwowej Straży Pożarnej i 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wydana przez PINB. 

Dokumentacja powykonawcza winna zawierać wszystkie istotne dane, materiały, informacje, 

związane z późniejszym utrzymaniem obiektu wraz z infrastrukturą służące do uzyskania staraniem 

Wykonawcy Pozwolenia na Użytkowanie. 

11. Uzyskanie decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie. 

 

1.3. Zakres robót 

Zakres robót określony jest m.in. w Dokumentacji Projektowej, wymienionej ponizej. Dokumentacja 

posiada niezbędne opracowania do realizacji całości zdania. 

Przed złożeniem oferty na wykonanie robót Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować prawidłowość 

i kompletność Dokumentacji Projektowej. W przypadku stwierdzenia w tych dokumentach 

jakichkolwiek braków lub błędów czy niejasności,  Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić  o tym Zamawiającego. W przypadku braku takiego zawiadomienia Wykonawca nie będzie 

mógł powoływać się na jakiekolwiek okoliczności  związane  z  nieprawidłościami   lub   brakiem   

kompletności   tej   Dokumentacji   Projektowej.   W szczególności nie będą Wykonawcy przysługiwały 

jakiekolwiek roszczenia o przedłużenie czasu na ukończenie lub o dodatkowe wynagrodzenie. 
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Do obowiązku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Projektowej zakres 

robót jest kompletny i pozwala wycenić oraz wykonać roboty w sposób prawidłowy, zgodny z 

przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 

1.3.1. Skład dokumentacji projektowej 

1. Projekt budowlany 

a) Projekt budowy budynku dyspozytorni 4-modułowego budynku kontenerowego: 

zagospodarowania terenu, opinia geotechniczna, instalacje elektryczne, instalacje 

sanitarne, charakterystyka energetycznany, architektura, konstrukcja, inst. Wod.-kan. I 

elektryczne. 

2. Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna (przyłącze wodociągowe) 

3. Wytyczne techniczno-wykonawcze zakresu robót instalacji teletechnicznych i 

teleinformatycznych. 

4. Przedmiary robót  

5. Specyfikacja techniczna 

a) Branża budowlana 

b) Branża sanitarna 

c) Branża elektryczna 

6. Dokumenty: 

a) Pismo znak B.6740.01076.2017 z dnia 14.03.2018r. (pozwolenie na budowę) 

b) Pismo znak K-DR.7230.9.8.2018.IV z dnia 06.02.2018r. (decyzja na lokalizację 

przyłącza wodociągowego w pasie drogowym) 

 

 

UWAGA: 

W odniesieniu do w/w Dokumentacji Projektowej Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić do wyceny 

i przy realizacji Przedmiotu Zamówienia wprowadzenie powyższych zmian i wytycznych. 

Ponadto, o ile dla wykonania robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie konieczne 

wykonanie innych robót lub czynności lub dla używania wykonanych robót lub ich części konieczne 

będzie uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te czynności oraz roboty oraz uzyska zezwolenia 

własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla 

wykonania powyższych zobowiązań. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Ponizej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe, wspólne dla wszystkich Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych. Wymienione ponizej określenia nalezy rozumieć w kazdym przypadku 

następująco: 

Budynek  jest to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.  

Budowa. Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa obiektu budowlanego. 

Chodnik.  Wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni,  przeznaczony  do  ruchu  

pieszych    i odpowiednio utwardzony. 

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja słuząca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie w 

wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku ( Dz. U. z 2004 r. nr 

202 poz. 2072). 

Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 

108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części załozonych procesów technicznych. 

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu 

przeznaczony do ruchu pojazdów. 

Kanalizacja. Sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które słuzą do odprowadzania 

ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 

Kanalizacja ciśnieniowa. System kanalizacyjny składający się ze szczelnych zbiorników pompowych, 

zaopatrzonych w pompy, układ sterowania oraz armaturę tłoczną i rurociągi tłoczne. System kanalizacji 

ciśnieniowej tworzą indywidualne przepompownie ścieków spięte wspólnym kolektorem ściekowym 

odprowadzającym ścieki pośrednio (poprzez inne systemy kanalizacyjne) lub bezpośrednio do 

oczyszczalni. 
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Kanalizacja grawitacyjna. System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

ciężkości. 

Kanalizacja sanitarna. Kanał stanowiący całość techniczno-uzytkową (kanalizację), albo jego część 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) słuzący do odprowadzania 

ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych). 

Kanał. Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia 

ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niz z jednego źródła. 

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowazniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kolektor. Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków (sanitarnych) i ich 

transportu do oczyszczalni lub odbiornika. 

Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami słuzący do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru faktycznie wykonanych robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i ewentualnie  dodatkowych  

załączników.  Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inwestora. 

Kształtki. Wszelkie łączniki słuzące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o 

przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i 

budynków, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

Materiały.   Wszelkie   tworzywa   niezbędne   do   wykonania   robót,   zgodne   z Dokumentacją   

Projektową    i Specyfikacjami Technicznymi. 

Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw słuzących do przejmowania i rozkładania obciązeń od ruchu 

na podłoze gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okręznego ruchu 

publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126). 
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Podłoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezący pod kanalizacją lub wodociągiem do głębokości 

przemarzania. 

Polecenie Inwestora. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Pompownia ścieków. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesyłania ścieków 

przewodami tłocznymi lub do miejscowego podnoszenia ścieków. 

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi 

rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki 

obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych 

dziedzinach. 

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 

zgłoszenia budowy, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 

r. nr 120 poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami). 

Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 

Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 

Przyłącze kanalizacyjne (Przykanalik).  Odcinek  przewodu  łączącego  wewnętrzną  instalację  

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od 

strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 

Przyłącze wodociągowe. Odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 

wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. 

Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i  przywrócenie zastałych funkcji terenom 

naruszonym   w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Remont. Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu zastałego, a niestanowiących biezącej konserwacji. 

Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 

betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

Roboty.  Roboty  w  zakresie  budowy,  przebudowy,  montazu,  remontów,  rozbiórek  obiektów  

budowlanych,  a ponadto prace przygotowawcze i porządkowe, transportowe, instalacyjne, demontaz i 

montaz urządzeń, rozruch i włączenie do eksploatacji, pomiary, sporządzanie dokumentacji 

powykonawczej oraz inne zobowiązania Wykonawcy wynikające z zawartej Umowy. 
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Rura wykładzinowa. Rura wprowadzana w celu renowacji. 

Rurociąg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile cięzkości a 

przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 

Rurociąg tłoczny. Przewody, przez które tłoczone są ścieki. 

Sieć kanalizacyjna. Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane 

są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

Sieć kanalizacyjna ogólnospławna. Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

bytowo- gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna). Studzienka o średnicy co najmniej 1,2 m przystosowana do 

wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynności eksploatacyjnych. 

Ścieki. Wprowadzane do wód lub do ziemi: 

• wody zuzyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze; 

• wody  opadowe  lub  roztopowe,   ujęte   w  otwarte  lub  zamknięte   systemy  kanalizacyjne,  

pochodzące   z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, 

lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg 

i parkingów; 

• inne rodzaje wód zużytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnień - wymienione w 

ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 123 poz. 858). 

Ścieki bytowe. Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzyteczności 

publicznej, powstające  w  wyniku   ludzkiego   metabolizmu   lub   funkcjonowania   gospodarstw  

domowych   oraz   ścieki o zblizonym składzie pochodzące z tych budynków. 

Ścieki komunalne. Ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo 

wodami opadowymi lub  roztopowymi,  odprowadzane  urządzeniami  słuzącymi  do  realizacji  zadań  

własnych  gminy  w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. 

Ścieki przemysłowe. Ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, 

powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, 

transportową lub usługową, a takze będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane 

urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 

Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Umowa. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia, zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

wyłonionym w Postępowaniu Przetargowym 
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Urządzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych słuzących do 

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki 

oraz przepompownie ścieków. 

Urządzenia wodociągowe. Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia 

słuzące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie 

wody. 

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po 

uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywności lub innych celów domowych, niezaleznie 

od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub 

pojemnikach. 

 Wpust ściekowy uliczny. Wpust odbierający wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowej. 

Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczającym i kratą typu cięzkiego, 

zawiasową, osadzoną na pierścieniu odciązającym (zamontowaną w krawęzniku). 

Wykonawca. Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złozyła ofertę na wykonanie Zamówienia lub 

zawarła Umowę. 

Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. 

Zadanie moze polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną kanalizacji lub jej elementu. 

Zamawiający/Inwestor. Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 

60 w Gdyni (81-127). 

Złączka. Element rurociągu słuzący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch 

elementów wraz z ich uszczelnieniem. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany ustawą Prawo Budowlane oraz postanowieniami Umowy do 

wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – 

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

• spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

1. bezpieczeństwa konstrukcji, 

2. bezpieczeństwa pozarowego, 

3. bezpieczeństwa uzytkowania, 

4. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
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5. ochrony przed hałasem i drganiami, 

6. oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

• warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

1. zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz odpowiednio do potrzeb w energię cieplną i 

paliwa, przy załozeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

2. usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 

• mozliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

• ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

• odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

• poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich,   w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

• mozliwość sukcesywnego wykonywania przyłączy domowych przez poszczególnych i 

zainteresowanych mieszkańców w trakcie wykonywania robót, 

• warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami Inwestora. 

Przekazanie terenu budowy. Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren 

budowy (dalej zwany    równiez    „placem    budowy”)    wraz    ze    wszystkimi    wymaganymi    

uzgodnieniami    prawnymi   i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 

dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę udostępnionych znaków geodezyjnych do chwili przejęcia robót przez 

Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

 

1.6. Uzgodnienia. 

Do czasu rozpoczęcia robót przedawnieniu moze ulec wazność niektórych uzgodnień branzowych (np.: 

z zarządami infrastruktury podziemnej i nadziemnej), które były podstawą do wydania decyzji o 

pozwoleniu na  budowę.  Wykonawca,  po   otrzymaniu  od   Zamawiającego   kompletu  Dokumentacji  

Projektowej   wraz    z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich wazności i w razie 

potrzeby wystąpi do właściwych instytucji o prolongatę uzgodnień, których okres obowiązywania się 

skończył, w terminach pozwalających na prowadzenie robót bez przestojów. Wszelkie koszty związane 
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z aktualizacją uzgodnień Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej i nie będzie ządał za nie 

osobnej zapłaty. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania 

powyzszych zobowiązań. Ponadto, o ile dla wykonania robót wchodzących w zakres Przedmiotu 

Zamówienia będzie konieczne wykonanie innych czynności lub dla uzywania wykonanych robót lub ich 

części konieczne będzie uzyskanie zezwoleń i uzgodnień, to Wykonawca wykona te czynności oraz 

uzyska te zezwolenia i uzgodnienia własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowiązań. 

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi włączyć m.in. następujące czynności: 

• organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu zaakceptowanym 

przez Inwestora, 

• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i geologicznej podczas wykonawstwa robót przez 

niezalezne od Wykonawcy i uprawnione firmy, 

• zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciązliwości dla 

mieszkańców, 

• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne 

uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej 

zakończeniu, 

• zmianę organizacji ruchu w czasie wykonywania robót, koszt objazdów, 

• opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze 

współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robót, 

• wykonanie dokumentacji  powykonawczej,  łącznie  z inwentaryzacją  geodezyjną  w 

wymaganym  prawem i przez Zamawiającego zakresie, 

• doprowadzenie terenów budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach  

projektowych lub wynikającego z uzgodnień. 

 

1.7. Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 

• Projekty wraz z decyzjami o pozwoleniu na budowę, będące w posiadaniu Zamawiającego, 

• Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót włączone do 

Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi, wydanymi przez (lub w imieniu) 

Zamawiającego zgodnie z Kontraktem, 

• Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, 

podręczniki, instrukcje oraz projekty części robót i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane 

Kontraktem do sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę. 
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Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać: 

• geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą dokumentację budowy dla 

całości wykonywanych robót w wersji drukowanej i elektronicznej, 

• projekty odzysku materiałów uzgodnione z Inwestorem, 

• dokumentację fotograficzną obiektów (przed i po robotach) w pasie robót. 

 

1.8. Zgodność robót  z  Dokumentacją  Budowy  i  Specyfikacjami  Technicznymi  

Wykonania i Odbioru Robót 

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne dokumenty 

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbiezności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, Wykonawca nie moze 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 

dokumentów. 

Wszystkie  wykonane   roboty   i   dostarczone   materiały   będą   zgodne   z   Dokumentacją   Budowy   

i Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i   Odbioru  Robót.   Dane   określone   w Dokumentacji  

Budowy   i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót będą uwazane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Budowy lub 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

Wszelkie nazwy własne produktów uzyte w SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, 

a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i nalezy je odczytać z 

dopiskiem „lub równoważne”. 

 Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w SIWZ winny być rozumiane jako 

Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie mają zastosowanie w projekcie. 

 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja ruchu drogowego 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 

poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakończenia i odbioru końcowego 

robót,  a w szczególności: 

• utrzyma   warunki   bezpiecznej   pracy   i   pobytu   osób   wykonujących   czynności   związane   

z budową i nienaruszalność ich mienia słuzącego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed 

dostępem osób nieupowaznionych; 

• przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia „Projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót” w okresie trwania budowy (t.j.: projekt oznakowania i 

zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą 

organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego nalezy zapewnić bezpieczne 

dojazdy i dojścia do istniejących obiektów w okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót 

uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. W 

zalezności od potrzeb i postępu robót 

„Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót” będzie aktualizowany przez Wykonawcę na bieząco; 

• w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp. 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane 

przez Inwestora; 

• fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony  z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach zaakceptowanych przez 

Inwestora, tablic informacyjnych budowy.; 

• koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, ze jest włączone przez Wykonawcę w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony 

winien być takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych na terenie budowy, takich jak: energia elektryczna, ciepło, gaz i gazy techniczne, woda, 

odprowadzanie ścieków, spręzone powietrze itp.. W cenę kontraktową winny być włączone równiez 

wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 

trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu 

kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych nalezy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 

niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
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• Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i 

zaakceptowanego przez Inwestora Projektu Organizacji Robót), spełniające wszelkie wymagania 

polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizację i ilość zapleczy określi Wykonawca zgodnie z warunkami 

wynikającymi z Projektu Organizacji Robót. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie 

pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą 

znajdować się na lub w sąsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i 

rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Koszty powyzsze nie podlegają odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, ze są włączone przez Wykonawcę w cenę kontraktową. 

• na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy.  Wykonawca  będzie  ponosił  koszty  korzystania  z 

przyłączonych  mediów  zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 

• przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy 

magazyny uzyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W 

przypadku uzycia elementów fabrycznie nienowych winny być one uprzednio dzięki remontowi i 

malowaniu doprowadzone  do swojego zastałego stanu. Wykonawca winien uzyć elementów seryjnie 

podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i 

winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia 

przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być przez Wykonawcę regularnie 

sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

  

1.10. 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 wykończania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciązliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skazenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

• usuwać i utylizować odpady we własnym zakresie. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
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• środki ostrozności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, mozliwością 

powstania pozaru. 

 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpozarowej, będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uzycia. Nie 

dopuszcza się uzycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęzeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe, uzyte do robót, będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. 

 

1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, ze w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za 

nadzór uzytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie 

prowadzenia robót. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane strony oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

 

1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciązenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposazenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kazdym takim przewozie 

powiadamiał Inwestora. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciązenie osiowe nie będą dopuszczone na świezo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora. 

  

1.15.  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 niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i  będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt    

i odpowiednią odziez dla ochrony zycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca wyposazy pracowników w kamizelki kontrastowe z nazwą 

firmy. 

Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie dla czasowo przebywających przedstawicieli: 

Zamawiającego, instytucji współfinansujących, organów kontrolujących realizację robót, odziez 

ochronną zgodnie z wymaganiami BiHP. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów regulacji oraz wymagań obowiązujących na 

terenach portowych tj. zarządzeń Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Zarządu Morskiego Portu 

Gdynia S.A. oraz obowiązujących na terenie BCT - Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Sp. z o.o.. 

Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyzej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.16. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uzywane do 

robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania przez Inwestora potwierdzenia zakończenia robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
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prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru końcowego. 

Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 

teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie z jego winy. 

Wykonawca zobowiązany jest równiez do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców, 

wszystkich właścicieli lub dzierzawców terenu przekazanego czasowo pod budowę w związku z 

powstałymi szkodami. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

1.18. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 

zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w 

Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli i dzierzawców terenu objętego 

budową. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 

teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 

zobowiązany jest równiez do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 

właścicieli lub dzierzawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. Wykonawca opisze 

udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, urządzeń 

nadziemnych, wykonania dróg montazowych i  wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyzej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie kontraktowej. 

  

1.19. Szkolenia przedstawicieli Zamawiającego 

Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego będzie przeprowadzone według projektu szkolenia, 

opracowanego przez Wykonawcę. W trakcie szkoleń seminaryjnych i rozruchu, przedstawiciele 

Zamawiającego nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne i uzyskają informacje związane z 

eksploatacją obiektów od specjalistów Wykonawcy. 

Program szkolenia przedstawicieli Zamawiającego powinien obejmować przeszkolenie w zakresie 

stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych obiektów, jak równiez zagadnień bihp i ppoz. z nimi 

związanych. Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracowników, pod 

pojęciem czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie ich do pracowników 

wysokokwalifikowanych. 

 

1.20. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inwestora oraz Konserwatora Zabytków. 

Do momentu uzyskania od Inwestora pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy 

wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, ze dalsze roboty mogą być 

prowadzone pod nadzorem odpowiednich słuzb. Prowadzenie robót pod nadzorem archeologicznym 

oraz Konserwatora Zabytków zostanie rozliczone w ramach zamówienia uzupełniającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub  warstwy kulturowej,    

a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze się korekta 

harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas 

na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 

 

1.21. Odbiory 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

technicznych Inwestora oraz wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych, 

występujących na danym odcinku odbiorowym. 

 

1.22. Informacja na terenie budowy 
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Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające  dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku 

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz 953), 

zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy. 

 

1.23. Wymagania dotyczące sali konferencyjnej 

Wykonawca,  w  czasie   trwania   Kontraktu,   będzie korzystał z Sali konferencyjnej Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni protokołowanie narad z udziałem Wykonawcy i Inwestora. Za kazdym razem, po 

takiej naradzie, przygotuje zapis informacji przekazywanych w trakcie jej trwania, w formie pisemnej, 

do weryfikacji i podpisania przez strony. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 
2.1.  Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu  robót budowlanych  nalezy  stosować  wyłącznie  te  wyroby budowlane  (materiały 

i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i które posiadają właściwości 

uzytkowe, umozliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie podstawowych wymagań. Przy wykonywaniu robót budowlanych nalezy stosować: 

• wyroby budowlane, dla których: 

1) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

2) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności  lub deklarację zgodności z Polską 

Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. 

a, mających istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie 

uznanych zasad sztuki budowlanej, 

• wyroby budowlane: 

1) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
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2) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

• wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlany, wykonane według 

indywidualnej Dokumentacji Projektowej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, ze zapewniono zgodność wyrobu z 

tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198 poz. 2041). 

Dopuszczalne stęzenia i natęzenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 

budowlane, urządzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 

określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. (M.P. 1996 nr 19 poz. 

231). Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz próbki do 

zatwierdzenia Inwestorowi. 

 

2.2. Źródła szukania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane   

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót w czasie postępu robót. 

  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora, w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 

w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję 

wytwórni, będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji. 
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2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

bądź złozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych 

materiałów do innych robót niz te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inwestora. 

Kazdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Dokumentacja Budowy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót przewidują 

mozliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca 

powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiału, albo w 

okresie dłuzszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie moze być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

 

2.7. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inwestora 

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać przedłozone przez Wykonawcę 

do zatwierdzenia przez Inwestora co najmniej na 2 tygodnie przed ich planowanym wbudowaniem. 

Inwestor moze polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem 

na plac budowy oraz moze on polecić przeprowadzenie dalszych testów, o ile uzna to za właściwe juz 

po ich  dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek 

części robót odpowiednio wcześnie, w celu przeprowadzenia inspekcji Inwestora i testów. Wykonawca 

przedstawi na zyczenie Inwestora próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek 

Wykonawca upewni się, ze są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z 

którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac 

będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 
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Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu  

i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp.. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących 

w innych językach. 

Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają równiez 

urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające kryteria 

konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i 

Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyzszą zgodność. 

Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego 

Kontraktu i róznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

Wykonawca jest zobowiązany do uzywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uzywany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Programie 

Zapewnienia Jakości lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanych przez Inwestora. W przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami  

określonymi w Kontrakcie i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie technicznym     i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót przewidują mozliwość wariantowego 

uzycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed uzyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie 

moze być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

 

4.1.  Wymagania ogólne 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie i 

wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciązeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o kazdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inwestora będą usunięte z placu 

budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieząco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

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 obciązeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wszelkie uzyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 

2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 125 poz. 874) oraz Ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U z 2005 r. nr 108 poz. 908). 

Środki transportu, nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciązeń na osie, mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu zastałego uzytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

11.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Budowy, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Programem Zapewnienia Jakości, 

Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Inwestora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi, określonymi w Dokumentacji Budowy 

lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inwestorem, jako obszary 

robocze. 

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  dokona  oceny  stanu  technicznego   budynków  połozonych  

w odległości mniejszej niz 8 m od miejsca realizacji robót, a w przypadku stosowania młota 

pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w odległości mniejszej niz 20 m wykona 

zabezpieczenia tymczasowe i sporządzi odpowiednie protokoły. 

 

11.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 

 

11.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opierać na osnowie geodezyjnej. Uprawniony geodeta z 

ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu 

Zasobów Geodezyjnych i ZMPG S.A.. 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacją Budowy, 

podlegają geodezyjne elementy, określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe 

budowanych obiektów, a w szczególności: 

• osie główne elementów do posadowienia, 

• stałe punkty wysokościowe – repery. 

 

11.2.2. Czynności geodezyjne w toku budowy 

Geodezyjna obsługa budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne 

tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 

prawidłowego wykonania obiektu. Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

• geodezyjną obsługę budowy i obiektów budowlanych, 

• wykonywanie   wszelkich  pomocnych  szkiców  geodezyjnych,  jako  załączników  do   księgi  

obmiarów    i wniosków Wykonawcy o rozliczenie miesięczne, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

Wykonanie czynności geodezyjnych Wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika 

budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców 

tyczenia  i kontroli połozenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane 

geodezyjne umozliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 
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11.2.3. Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych nalezy sporządzić geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą, w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 

elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

 

11.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentację 

geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i 

kontroli połozenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, powinna zawierać dane umozliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 

ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostać 

sporządzona w formie papierowej i elektronicznej. Wykonawca prac geodezyjnych przekaze kopie 

mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kierownikowi budowy oraz 

Inwestorowi. 

 

11.3. Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca  jest   zobowiązany   ustawą   „Prawo   Budowlane”   oraz   postanowieniami   Kontraktu   

do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – 

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

• spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

1. bezpieczeństwa konstrukcji, 

2. bezpieczeństwa pozarowego, 

3. bezpieczeństwa uzytkowania, 

4. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

5. ochrony przed hałasem i drganiami, 

6. oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

• warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

1. zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz odpowiednio do potrzeb w energię cieplną i 

paliwa, przy załozeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

2. usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 

• mozliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
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• ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

• odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

• poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich,   w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

• mozliwość sukcesywnego wykonywania przyłączy domowych przez poszczególnych i 

zainteresowanych mieszkańców w trakcie wykonywania robót, 

• warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 

11.4. Harmonogram robót 

Przed rozpoczęciem robót, jako załącznik do Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Inwestorowi do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy całej budowy, uwzględniający 

wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia z zaznaczeniem planowanego czasu, 

wartości i terminów ich wykonania oraz harmonogramów rozruchów i tymczasowych eksploatacji, w 

trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie. 

 

11.5. Prowadzenie prac rozbiórkowych 

Materiały z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania lub wykorzystania, nalezy złożyć w 

miejscu wskazanym przez Inwestora i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego lub jezeli przewiduje 

to Dokumentacja Budowy ponownie wbudować w sposób przewidziany przez projekt i STWiOR. 

Pozostałemateriały  Wykonawca  na   własny  koszt  usunie z placu  budowy  oraz   podda  

zagospodarowaniu,   zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załozoną 

jakość robót. 

 

6.1.  Jednostki miar. 

 Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI).  

 

6.2. Normy i przepisy. 

 Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z 

dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) oraz 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 138 
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poz.  935). Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac 

będą zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią 

inaczej, a ich jakość nie jest nizsza niz tam określona. 

Kazdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi 

być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 

Bezpieczeństwa, 

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 

• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy 

lub wyrobu, którego właściwości uzytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) róznią się 

istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi: 

• Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa. Na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 

Bezpieczeństwa. Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki 

wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881), a takze Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 

listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do 

ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249 poz. 2497). 

• Certyfikacja zgodności. Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub 

Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną. 

• W pewnych określonych sytuacjach mozliwe jest dopuszczenie do jednostkowego zastosowania 

wyrobu budowlanego, który nie został wprowadzony do obrotu. Dotyczy to wyłącznie wyrobów 

budowlanych, które zostały wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej 

przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, ze 

zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. Indywidualna 

dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę 

materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości uzytkowych wyrobu budowlanego 

oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miarę potrzeb, 

instrukcję obsługi i eksploatacji. 

• Deklaracja zgodności producenta. Producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą lub 

Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. Zasady wydawania i wzór deklaracji zgodności określa 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
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zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 

r. nr 198 poz. 2041).Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót opisano 

stosowane materiały i surowce, będą one zgodne z podanymi danymi szczegółowym. Materiały i 

surowce nieobjęte polskimi normami będą reprezentowały najwyzszą jakość w swojej klasie. 

Przepisy przywołane: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 

nr 243 poz. 1623). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 

r. nr 138 poz. 935). 

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

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2041 ). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz. 881 ). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. nr 249 

poz. 2497). 

• Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi według 

obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

Normy przywołane: 

• PN-ISO 7737:1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności  wymiarów. 

• PN-ISO 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 

kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. 

• PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

• PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji. 

• PN-ISO 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 

• PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy. 

6.3. Warunki eksploatacyjne.  

Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób  określony  w warunkach 

atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca moze 

zakładać, ze warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 
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• Temperatura w cieniu: -30 do +40 ºC. 

• Wilgotność: 0 do 95 %. 

• Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zamawiający moze zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania  i Odbioru Robót.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu badań i ich 

częstotliwość  są  określone    w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie  robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają wazną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. Inwestor będzie  miał  nieograniczony dostęp  do  pomieszczeń 

laboratoryjnych  w celu ich inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jezeli niedociągnięcia te będą tak powazne, ze mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uzycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestora Program Zapewnienia 

Jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. Program ten będzie zgodny z 

wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inwestor będzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego 

aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się 

do nich będą przedkładane Inwestorowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem kazdego etapu 

realizacji. 

 

6.4. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
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Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

• część ogólną, opisującą: 

1. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

3. warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

6. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

7. wyposazenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

8. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a takze wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi; 

• część szczegółową, opisującą dla kazdego asortymentu robót: 

1. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

2. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, kruszyw itp., 

3. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

4. sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

5. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

6. dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli Program Zapewnienia Jakości powinien opisać typ 

kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację 

jak równiez podać, kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.). 

 

6.5. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inwestor będzie mieć zapewnioną mozliwość udziału w 

pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość 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. Zamawiający 

zastrzega sobie mozliwości wykonania badań jednej partii próbek jednego losowo wybranego materiału 

na koszt Wykonawcy. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inwestora. 

Próbki dostarczone   przez   Wykonawcę   do   badań   wykonywanych   przez   Inwestora   będą   

odpowiednio   opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora. 

 

6.6. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót, stosować mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inwestora. 

Przed przystąpieniem do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca powiadomi Inwestora o  rodzaju,  miejscu  

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inwestora. 

 

6.7. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niz w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) 

będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych 

przez niego zaaprobowanych. 

 

6.8. Badania prowadzone przez Inwestora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót, na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inwestor moze pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleznie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jezeli wyniki tych badań wykazą, ze raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci 
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Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.9. Certyfikaty i deklaracje 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor moze dopuścić do uzycia 

materiał, który jest: 

• oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo 

• umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej, albo 

• oznakowany znakiem budowlanym, albo 

• posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

1. Polską Normą lub 

2. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, które 

spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów wprowadzających do 

obrotu kazdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inwestorowi. 

 Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami Specyfikacji Technicznych 

Wykonania  i Odbioru Robót to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.10. Rękojmie i instrukcje fabryczne 

Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich części przekazane Zamawiającemu do 

czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robót pozostają w gestii 

Wykonawcy do czasu ich przejęcia, chyba ze Inwestor postanowi inaczej. 
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Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposazeniem, i 

wyda je Inwestorowi w dniu przejęcia robót. 

Wykonawca zapewni organizację serwisu naprawczego zapewniającą przystąpienie do usuwania awarii 

w czasie nie dłuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez względu na dzień 

tygodnia. 

 

6.11. Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią w szczególności: 

• Pozwolenie  wraz  z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, informacją BIOZ, 

przedmiarem robót , SIWZ. 

• Dziennik budowy. 

• Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze. 

• Ksiązka obmiarów. 

• Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, 

zatwierdzenia, 

świadectwa, itp.). 

• Harmonogram robót. 

• Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Inwestora 

załącznikami. 

• Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów. 

• Dokumenty zapewnienia jakości. 

• Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze. 

• Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi. 

• Protokoły przekazania robót. 

• Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 

6.12. Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz 

inne dokumenty będą prowadzone według wymagań Programu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 

będą wymagane podczas odbiorów i prób końcowych robót. Inwestor powinien mieć nieograniczony 

dostęp do tych dokumentów. 

 

6.13. Przechowywanie dokumentów budowy 
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Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu 

będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i 

protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Inwestora, powinny 

być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w 

ustalonych z Inwestorem okresach czasu archiwizacji, w tym równiez na nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do 

wglądu na zyczenie Zamawiającego oraz innych uprawnionych organów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie uproszczonym. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiązki 

obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w 

ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Zamawiającego. 

 

 

6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuz linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót właściwe dla danych 

robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnozona przez średni 

przekrój. 

 

6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, będą zaakceptowane 

przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jezeli 
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urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać wazne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

6.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane na bieząco przed częściowym lub końcowym odbiorem robót. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi 

obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 

obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony   z Inwestorem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór nie moze być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 

zadowolenia i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót i 

obiektów do czasu ich przejęcia przez Zamawiającego. 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają równiez zastosowanie odpowiednie klauzule warunków 

Kontraktu.  Gotowość  robót  lub  ich  części  do  odbioru  Wykonawca  zgłasza  wpisem  do  dziennika  

budowy  i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. 

W zalezności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inwestor w czasie umozliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów określonych 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, które w miarę postępu robót mogą być 

przedmiotem odbioru końcowego. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej – rozruchu technologicznego, 

zgodnie z warunkami Kontraktu. 

 

8.4. Zasady odbioru końcowego robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przedłozenia pełnej 

dokumentacji powykonawczej budowy, o których mowa w punkcie następnym. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja lub Inwestor w obecności Wykonawcy, sporządzając  

protokół odbioru końcowego robót. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłozonych dokumentów, wyników badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  

zgodności  wykonania  robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie robót, 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 końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
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cechy eksploatacyjne obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  

stosunku  do  wymagań  przyjętych  w warunkach Kontraktu. 

 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w formie i ilości uzgodnionej z 

Zamawiającym, następujące dokumenty: 

• Dokumentację powykonawczą tj.: dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru i projektanta oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi; 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (podstawowe z dokumentów Kontraktu i 

ewentualnie uzupełniające lub zamienne); 

• Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 

• Protokoły odbiorów częściowych; 

• Recepty i ustalenia technologiczne; 

• Dzienniki budowy i ksiązki obmiarów (oryginały); 

• Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i Programem Zapewnienia 

Jakości; 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i Programem 

Zapewnienia Jakości; 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełozenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń; 

• Pozwolenie na Użytkowanie 

 • Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót; 

• Protokoły z narad i ustaleń; 

• Protokoły przekazania terenu; 

• Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót; 

• Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych. 

• Oświadczenie kierownika budowy o: 

1. zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budowę oraz przepisami, 
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2. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porządku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jezeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania formalnego i 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Do odbioru 

pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

• kontrakt, 

• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 

• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego kazdego z 

obiektów (jezeli były zgłoszone), 

• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. 

 

8.7. Przeglądy w okresie zgłaszania wad 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie zgłaszania 

wad w okresie gwarancji jakości zadeklarowanym przez Wykonawcę. Terminy przeglądów poda 

Inwestor do protokołu odbioru końcowego. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Płatności będą dokonywane na podstawie finansowych protokołów odbioru robót, wystawionych przez 

Wykonawcę zgodnie z wymogami Zamawiającego. Podstawą rozliczeń będą wartości wskazane dla 
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danego elementu kosztorysu uproszczonego, przedłozonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego 

przez Zamawiającego. 

Po zakończeniu kazdego miesiąca Wykonawca przedłozy Zamawiającemu, w ilości i postaci 

zatwierdzonej przez Zamawiającego, rozliczenie wykazujące szczegółowo kwoty, do których 

otrzymania Wykonawca uwaza się za uprawnionego, wraz z dokumentami uzasadniającymi i 

zawierającymi Raport o postępie pracy podczas tego miesiąca. Rozliczenie to będzie obejmowało 

komplet dokumentów potwierdzających jakość i ilość wbudowanych materiałów i urządzeń, obmiary, 

protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów technicznych, zawierającymi określenie 

części robót wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu, do którego powyzsze zestawienie się odnosi. 

Powyzsze zestawienie moze dotyczyć wyłącznie części robót odpowiednio wykonanych i 

zainstalowanych na Terenie Budowy. 

Po otrzymaniu od Wykonawcy rozliczenia, o którym mowa powyzej, wraz z dokumentami 

uzasadniającymi oraz po stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania wskazanych w tym rozliczeniu 

robót, Zamawiający potwierdzi Wykonawcy finansowy protokół odbioru robót, w którym 

wyszczególnione będą kwoty nalezne Wykonawcy. 

  

Przyjmuje się, ze elementy robót wyszczególnione przez Wykonawcę w kosztorysie uproszczonym 

pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków Kontraktu. Ceny 

podane przez Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania robót i koszty związane z: 

• wypełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych zobowiązań i 

wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikających z 

Kontraktu; 

• kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi; 

• kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz 

wszelkimi kosztami związanymi; 

• sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediów dla potrzeb wykonania 

robót objętych Kontraktem; 

• wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi; 

• kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami, itd.. 

Roboty opisane w kazdym elemencie  robót  winny  być  wykonywane  w  sposób  kompletny,  opisany 

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i z 

zachowaniem  jakości i zgodnie z wymaganiami Inwestora. W taki sposób roboty będą odbierane. Cena 

podana dla kazdego elementu robót pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac. 
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Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT, cła, opłat importowych, itp.) wynikające z Kontraktu 

będą wliczone  w cenę  kontraktową.  Przyjmuje  się,  ze  cena  kontraktowa  robót obejmuje  wszystkie  

potrzeby i zobowiązania wynikające z Kontraktu, a w szczególności: 

• koszty uzyskania gwarancji bankowych, 

• koszty uzyskania wymaganych ubezpieczeń, 

• koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony 

ppoz., zabezpieczenia BiHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.. 

Zakłada się, ze Wykonawca znając zakres robót uwzględni w cenie kontraktowej wszystkie elementy, 

których wykonanie jest konieczne do wypełnienia Kontraktu. 

 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. nr 169 poz. 1386 z 

późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881). 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010 

r. nr 193 poz. 1287) 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287) 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. nr 122 poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. 

nr 178 poz. 1380). 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94). 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 21) 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 185 

poz. 1243) 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 

138 poz. 935) 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. nr 163 poz. 981) 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 ). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zmianami tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 

243 poz. 1623). 



Projekty i Nadzory mgr inż. Tomasz Tatarski       ul. Wylotowa 87o/6, 78-100 Kołobrzeg 
tomekmarzena@vp.pl                                                                                        t.601936380 

 

STWiOR  - „Budowa budynku dyspozytorni w Kołobrzegu”   48/205 

 

 

 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 

z 2002 r. nr 75 poz. 690   z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno -  kartograficznych oraz czynności  geodezyjnych  

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25 poz. 133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami). 

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych. (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 

prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. z 2002 r. nr 37 poz. 339 wraz z 

późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw 

• (Dz.U. z 2005 r. nr 175 poz. 1458 ) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. z 2001 r. nr 97 poz. 1055). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 249 poz. 2497 

wraz z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004 r. nr 195 

poz. 2011 ). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na  budowę,  oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  

cele  budowlane   i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1127 wraz z 

późniejszymi zmianami). 
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• 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. z 

2003 r. nr 120 poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  26  czerwca  2002  r.  sprawie  dziennika  

budowy,  montazu i rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  

bezpieczeństwa  pracy   i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi 

zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów 

budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1135). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieuzytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 

(Dz. U. z 2004 r. nr 198 poz.2043). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz.401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650). 

• 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. z 2001 r. nr 38 poz. 455). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 

sprawie wykazu wyrobów słuzących zapewnieniu bezpieczeństwa  publicznego  lub  ochronie  zdrowia  

i  zycia  oraz  mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do uzytkowania (Dz.U. z 

2007 r. nr 143 poz. 1002 ). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych uzytkowania budynków (Dz. U. z 1999 r. nr 74 poz.836 z 

późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U z 2010 

r. nr 109 poz. 719) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 

1030) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz.U. z 2004 nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz. 881 z 

późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. 

nr 126 poz. 839). 

  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w 

sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji 

o terenie. (Dz. U. z 1999 r. nr 30 poz. 297). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2011 r. nr 95 poz. 558) 

• Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2005 r. nr 130 poz. 1087). 

• Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. nr 88 poz. 587). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, 

poz. 430). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty Inwestorskie i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2000 r. nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej  i Ochrony 

Środowiska   z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych          i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7 poz. 30). 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stęzeń       i natęzeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia,  wydzielanych  przez   

materiały  budowlane,   urządzenia   i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 

pobyt ludzi (M.P. z 1996 r. nr 19 poz. 231). 

• Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, 

Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 r.). 
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• Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 1 

Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.). 

• Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK z 

dnia 11.04.1988r.). 

• Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa 

GUGiK z dnia 11.04.1980 r.). 

• Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa 

GUGiK z dnia 28.06.1979 r.). 

• PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpozarowa. 

• PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

• PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1). 

• PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2). 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) w róznych miejscach powołują się na 

przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy 

(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktować jako integralną część i nalezy je czytać łącznie 

z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iz Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów 

prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 

zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które obowiązują 

w związku z wykonaniem robót objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 

wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 01 

WYTYCZENIE OBIEKTÓW, TRAS I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST-01 są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedsięwzięcia „Budowa budynku 

dyspozytorni w Kołobrzegu”.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ST–01,  jako część Dokumentów Przetargowych  

i Kontraktowych, nalezy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zakresu robót objętych przedmiotem 

zamówienia wskazanym w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających 

na geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych ujętych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót polegających na geodezyjnym 

wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w 

Dokumentacji Budowy, w ramach przedsięwzięcia „Budowa budynku dyspozytorni w 

Kołobrzegu”. 

W zakres robót wytyczeniowych wchodzą: 

• wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych 

obiektów i tras, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

• wyznaczenie obiektów inzynieryjnych, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST-00. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  

Wykonania  i Odbioru Robót i poleceniami Inwestora. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Inwestora. 

 

2. MATERIAŁY 

Do utrwalenia punktów głównych trasy nalezy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale drewniane 

umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 

średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów nalezy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m do 0,08 m       

i długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 

długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny.  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. Wykonawca jest zobowiązany do uzywania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 

wykonywanych robót. Sprzęt uzywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Programem Zapewnienia Jakości i który 

uzyskał akceptację Inwestora. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru. Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych 

nalezy stosować następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 

• niwelatory, 

• dalmierze, 

• tyczki, 

• łaty, 

• taśmy stalowe i szpilki. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 

przewozonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót, Programem Zapewnienia Jakości i które uzyskały akceptację Inwestora. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym, jak i rzeczowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK .W oparciu o 

materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 

geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane 

przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast 

poinformować Inwestora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) 

reperów roboczych. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne     

z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzędne terenu istotnie 

róznią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym 

Inwestora. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Inwestora. Wszystkie  Roboty  dodatkowe,  wynikające  z róznic  rzędnych  

terenu  podanych  w Dokumentacji  Projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 

Inwestora, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego 

oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciązą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inwestora. Punkty wierzchołkowe, punkty główne 

obiektów lub trasy i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające  w sposób 

wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połozenie tych punktów. Forma  i wzór tych oznaczeń 

powinny być zaakceptowane przez Inwestora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jezeli znaki pomiarowe udostępnione przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nalezą do 

obowiązków Wykonawcy. 
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Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 

uzyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takze dowiązane do punktów pomocniczych, 

połozonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuz 

trasy obiektu liniowego w terenie płaskim powinna wynosić 100 metrów, natomiast w terenie falistym i 

górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy 

załozyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy wodociągu lub kanalizacji i obiektów 

towarzyszących. Jako repery robocze mozna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 

budowlach wzdłuz trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze nalezy załozyć w postaci słupków 

betonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 

osiadanie, zaakceptowany przez Inwestora. Rzędne reperów roboczych nalezy określać z taką 

dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 2 mm/0,5 km, stosując 

niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposazone 

w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

Tyczenie osi nalezy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 

geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej lub przez Inwestora. Oś obiektu lub trasy powinna 

być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zaleznej od 

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrów. Dopuszczalne 

odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze być 

większe niz 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy nalezy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 

stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. Usunięcie pali z osi trasy jest 

dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach 

osi, umieszczonych poza granicą robót. Dla obiektów nieliniowych nalezy wyznaczyć ich połozenie w 

terenie poprzez: 

• wytyczenie osi, 

• wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00. Kontrolę jakości prac pomiarowych 

związanych z  odtworzeniem  trasy  i  punktów  wysokościowych  nalezy  prowadzić  według  ogólnych  

zasad  określonych  w instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie z wymaganiami podanymi w 

niniejszej specyfikacji. 
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Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 

Inwestorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. Odbiór robót związanych z 

wytyczeniem w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inwestorowi. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. Płatności będą dokonywane na 

podstawie finansowych protokołów odbioru robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 1983.Instrukcja 

techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK, Warszawa 1979. 

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 02 

ROZBIÓRKA OBIEKTÓW LINIOWYCH, KUBATUROWYCH I POWIERZCHNIOWYCH 

  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST – 02 są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedsięwzięcia „Budowa budynku 

dyspozytorni w Kołobrzegu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ST – 02, jako część Dokumentów Przetargowych  

i Kontraktowych, nalezy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zakresu robót objętych przedmiotem 

zamówienia wskazanym w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót związanych z 

realizacją przedsięwzięcia ujętego w pkt.1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót polegających na rozbiórce 

nawierzchni betonowych, które będą wykonywane w ramach prac ujętych w Dokumentacji Projektowej 

przedsięwzięcia „Budowa budynku dyspozytorni w Kołobrzegu”. Zestawienie Dokumentacji 

Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST-00. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 

Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca wskaze 

urządzenia przydatne do uzycia, które zaakceptuje Inwestor. Wszystkie roboty rozbiórkowe 

wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego i ręcznie. W przypadkach szczególnych 

Inwestor na wniosek Wykonawcy moze wyrazić zgodę na zmianę technologii robót. Zamawiający nie 

wyraza zgody na wykonywanie robót rozbiórkowych metodą wybuchową. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami Inwestora. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inwestora. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt uzywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót, Programem Zapewnienia Jakości i który uzyskał akceptację Inwestora. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Do wykonania robót związanych z rozbiórką mogą być 

wykorzystane: 

• koparki, 

• spycharki, 

• ładowarki, 

• koparko - ładowarki 

• dźwigi samojezdne, 

• samochody cięzarowe, 

• samochody asenizacyjne, 

• zrywarki, 

• młoty pneumatyczne, 

• piły mechaniczne, 

• agregaty pompowe, 

• kontenery do gromadzenia odpadów, 

• drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 

• inny sprzęt zaakceptowany przez Inwestora. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
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przewozonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót, Programem Zapewnienia Jakości i które uzyskały akceptację Inwestora. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego), tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać  się  specjalistycznymi  środkami  transportu  lub  

w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów (rozbiórkę), 

wydobycie gruzu, segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, wywóz i 

utylizację lub składowanie odpadów zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót lub w sposób wskazany przez Inwestora. 

Roboty rozbiórkowe mozna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 

specyfikacjach lub przez Inwestora. Wszystkie elementy mozliwe do powtórnego wykorzystania 

powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się 

własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inwestora. Elementy i 

materiały, które stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Rozbiórka 

wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym i mechanicznym, przez 

rozkuwanie lub zwalanie. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 

Inwestor moze polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji. 

W przypadku robót rozbiórkowych obiektów liniowych nalezy dokonać: 

• odkopania elementu, 

• rozbicia/demontazu elementów, których nie  przewiduje  się  odzyskać,  w sposób  ręczny lub  

mechaniczny  z przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem. 

5.1 Rozbiórka nawierzchni betonowych 

Podbudowy i nawierzchnie z mas betonowych rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne kruszenie 

nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni nalezy oznaczyć i naciąć piłą do betonu. Powierzchnie z 

płyt prefabrykowanych demontować przy uzyciu właściwego sprzętu. Należy zwrócić uwagę, aby 

krawędzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejącymi były pionowe, 

prostopadłe do osi drogi, aby nie były postrzępione. Wszystkie rozebrane elementy są własnością 

Inwestora i część z uzyskanego gruzu powinna zostać wbudowana w trakcie realizacji, ewentualna 

pozostałość złozona na placu przy Nabrzezu Oksywskim. Bezuzyteczne materiały powinny być usunięte 

z terenu budowy przez Wykonawcę. Doły powstałe po rozbiórce elementów powierzchni na odcinkach 
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odkrytych powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności nalezy zapobiec gromadzeniu się 

w nich wody opadowej. 

Nawierzchnie żelbetowe nalezy rozbierać mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w młot 

hydrauliczny oraz ręcznie za pomocą narzędzi pneumatycznych. Elementy stalowe i zbrojenia nalezy 

demontować przy uzyciu szlifierki kątowej lub palnika acetylenowo – tlenowego. 

Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone ponad poziomem terenu, jak równiez w wykopach 

wykonanych specjalnie dla wykonania robót rozbiórkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia robót 

nalezy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. W szczególności zabronione jest prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych 

jednocześnie na kilku poziomach, 

Roboty nalezy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, 

aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego uszkodzenia innego 

fragmentu konstrukcji. 

Elementy o większych gabarytach nalezy rozbijać/rozbierać przy pomocy narzędzi mechanicznych 

(pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. Elementy konstrukcji stalowych 

nalezy przecinać w zalezności od ich grubości palnikiem acetylenowym lub szlifierkami kątowymi. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych odpadów, 

aby mozliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji 

odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. Odpady nalezy utylizować w miejscu 

i w sposób zgodny z wymogami prawa. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. Kontrola jakości robót polega na wizualnej 

ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. Zagęszczenie gruntu wypełniającego 

ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania 

określone w Dokumentacji Projektowej lub przez Inwestora. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. Obmiar wykonywany będzie przed wykonaniem robót 

rozbiórkowych, według rzeczywistych wymiarów elementów robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. Odbiorowi podlega wykonanie 

kompletnego demontazu kazdego z obiektów lub robót przewidzianych Dokumentacją Projektową do 

rozbiórki. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. Płatności będą dokonywane na 

podstawie finansowych protokołów odbioru robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej szczególne przepisy BHP i ochrony środowiska (w 

tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401). 

• PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

• PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. Wspólne wymagania i 

badania. 

• PN-D-96002:1972 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 03    

ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 

  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST – 03 są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach przedsięwzięcia „Budowa budynku 

dyspozytorni w Kołobrzegu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ST – 03, jako część Dokumentów Przetargowych  

i Kontraktowych, nalezy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zakresu robót objętych zamówieniem 

wskazanym w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót ziemnych 

ujętych w pkt. 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują roboty  

ujęte w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsięwzięcia „Budowa budynku dyspozytorni w 

Kołobrzegu”. 

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST – 00. Ustalenia zawarte w 

niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 

• roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, wykonanie dróg tymczasowych), 

• wykopy pod podbudowy, 

• zasypywanie wykopów i dołów, 

• zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych, 

• formowanie nasypów, 

• formowanie obsypki i podsypki, 

• odwodnienie wykopów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Wykopy. Doły szeroko i wąsko przestrzenne dla fundamentów lub liniowe dla urządzeń instalacji 

podziemnych. 
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Wykop płytki. Wykop, którego głębokość jest mniejsza niz 1,00 m. 

Wykop średni. Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1,00-3,00m. 

Wykop głęboki. Wykop, którego głębokość przekracza 3,00m 

Głębokość wykopu. Odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w 

kierunku pionowym. 

Przekopy. Wykopy podłuzne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 

Ukopy. Miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezuzyteczny. 

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 przy 

wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym. 

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz, w których grunt jest celowo 

zagęszczony. 

Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złozony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

uzytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 

zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 

Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) 

powierzchni. Ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, słuząca do oceny zagęszczenia gruntu w 

robotach ziemnych. 

Wskaźnik róznoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona 

wg wzoru: 

U= d 60/d 10 

gdzie: 

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), d 10 - średnica oczka sita, przez 

które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru: 

I0 = E2/E1 
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gdzie: 

E1 – moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciązeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S 

02205:1998 

E2 – moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciązeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S 

02205:1998 

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami   

i z definicjami podanymi w ST – 00. 

 

1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami Inwestora. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Inwestora. 

Wykonawca, jezeli zajdzie taka konieczność, przewidzi odwodnienie wykopów dla przyjętej technologii 

wykonania robót. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła pozyskania materiałów (gruntu). 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inwestora. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają załozone wymagania w czasie postępu robót. 

 

2.2. Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 

Do wykonania nasypów nalezy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania zawarte w PN-S- 

02205:1998 i są zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań umowy lub poleceń Inwestora. Z wyjątkiem 

uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić zadnych wykopów w 

obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej. 

Przydatność gruntów z wykopów do ponownego wbudowania określi laboratorium Wykonawcy, 

zgodnie z: 
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• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. – norma 

wyc, zast. n/w 

• PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

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

• PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych.

 Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Grunty do 

wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami: 

• wskaźnik róznoziarnistości > 5, 

• wskaźnik piaskowy > 35, 

• wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę. 

Grunty z wykopu przewidziane do wbudowania muszą uzyskać akceptację Inwestora. 

 

2.3. Materiały stosowane do robót ziemnych 

Do robót ziemnych mają zastosowanie: 

• grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania wykopów, 

• grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.  

 

2.4. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

• kruszywa naturalne - spełniające wymagania PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek 

bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 

• płyty zelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i azurowe, 

• rury drenarskie karbowane z PVC, 

• rury z tworzyw do odprowadzenia wody, 

• faszyna, 

• kruszony beton, uzyskany z rozbiórki przebudowanych ciągów komunikacyjnych o frakcji od 2 

do maks. 63 mm. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do zasypek mogą być wywiezione poza teren 

budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inwestora. 

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inwestora wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niz budowa nasypów lub wykonanie prac objętych Kontraktem, Wykonawca jest 
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zobowiązany do dostarczenia równowaznej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inwestora. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. Zapewnienie terenów z przeznaczeniem na odkład nalezy do obowiązków Wykonawcy, o ile nie 

określono tego inaczej w Kontrakcie. Inwestor moze nakazać pozostawienie na terenie budowy 

gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiaru 

wilgotności. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnienia wszystkich zastrzezeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania 

tych materiałów, określonych w PN-S-02205:1998. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00. Wykonawca jest zobowiązany do uzywania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 

wykonywanych robót. Sprzęt uzywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Programem Zapewnienia Jakości i który 

uzyskał akceptację Inwestora. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się mozliwością 

korzystania ze sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.), 

• sprzętu zabezpieczającego (obudowy pogrązalnej do szalowania wykopów), 

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

• sprzętu do wierceń. 

 

3.3. Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających i zabezpieczających powinien wykazać 

się mozliwością korzystania min. z następującego sprzętu: 
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• grodzic  stalowych  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  odpowiadających  wymaganiom   

norm:   PN-EN 12063:2001, PN-EN-10248-1:1999, PN-EN-10248-2:1999, PN-EN 10249-

1:2000, PN-EN 10249-2:2000, 

• pomp głębinowych, 

• pomp do wody zanieczyszczonej, 

• igłofiltrów z agregatem pompowym. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 

właściwości przewozonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Programem Zapewnienia Jakości i które uzyskały 

akceptację Inwestora. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego), tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Przewidywane do 

uzycia środki transportowe to: 

• samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych, 

• samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, posiadającymi 

odpowiednie zabezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadów). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST – 00. 

 

5.1. Przygotowanie terenu robót 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktów 

wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 

określeniem wysokościowym powyzszych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym 

sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, 

łaty, taśmy stalowe), gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na nim 

budowli wraz z instalacjami i urządzeniami. Polega ono głównie na zabezpieczeniu osnowy 

geodezyjnej. 

Tolerancje tyczenia robót ziemnych są następujące: 

• obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania; 



Projekty i Nadzory mgr inż. Tomasz Tatarski       ul. Wylotowa 87o/6, 78-100 Kołobrzeg 
tomekmarzena@vp.pl                                                                                        t.601936380 

 

STWiOR  - „Budowa budynku dyspozytorni w Kołobrzegu”   68/205 

 

 

 

• odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm; 

• rzędne robót ziemnych: +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych; 

• szerokość wykopu: ± 10 cm. 

  

5.2. Odwodnienia robót ziemnych 

O ile wymagają tego warunki terenowe, nalezy wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 

wód gruntowych i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby zabezpieczyć  grunty  przed  

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 

nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie. 

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi na własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 

czynności, jak równiez za dowieziony grunt. 

 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Przy przebudowie nawierzchni, w zalezności od głębokości wykopu i wysokości wymaganej depresji, 

mogą występować metody odwodnienia: 

• powierzchniowa, 

• drenazu poziomego. 

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 

grawitacyjnie do studzienek zbiorczych, umieszczonych w dnie wykopu, co około 50 m, skąd zostanie 

odpompowana poza zasięg robót i względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej nalezy 

zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m, montowane za pomocą wpłukiwanej rury 

obsadowej średnicy 150 mm. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach, co 1,5 m naprzemianlegle. 

Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltra nalezy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za 

pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki 

filtracyjnej. 

Zakres robót odwadniających nalezy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 

trakcie wykonywania robót. 

 

5.4. Wykopy 
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Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa Dokumentacja Projektowa. W wykopach 

wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę o miązszości 0,3-0,6 m (w zalezności od rodzaju gruntu) 

nalezy usunąć z duzą ostroznością, niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno – inwestorskim. 

W gruntach wrazliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) 

warstwę nalezy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót. Dla gruntów trudnoodspajalnych, 

skalistych itp. nalezy zastosować metody wykonywania wykopów zgodne z Dokumentacją Budowy o 

załozonej skuteczności wykonywania robót. Wykopy o głębokości ponizej 1,5 m muszą być 

wykonywane jako umocnione. 

W przypadku wystąpienia zagrozeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych 

(kurzawka, źródło) nalezy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 

względów bezpieczeństwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczyć przed dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu (np. przez ułozenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego zwiru), 

• zawiadomić Inwestora, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, 

a jeśli to konieczne nalezy zasięgnąć rady ekspertów. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały itp. 

nalezy: 

• przerwać roboty, 

• zawiadomić Inwestora, 

• zagrozone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, moze nastąpić za zgodą 

Inwestora     i powinno być one przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań projektu: 

• Rzędne dna wykopów obiektowych: ± 3 cm; 

• Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

  

5.5. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przygotowanie podłoza pod podbudowy obejmuje: 

• usunięcie nawierzchni oraz usuniecie i wymianę gruntów słabych, np. torfów, namułów 

organicznych itp., zgodnie z Dokumentacją Budowy, 

• zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoza do osiągnięcia wymagań zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Ogólne zasady wykonywania zasypów: 

• nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości; 
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• następna, wyzej połozona warstwa moze być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia 

warstwy poprzedniej; 

• grubość warstw, w zalezności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających, określa się na 

podstawie próbnego zagęszczenia; 

• dla uniknięcia przestojów odcinek robót nalezy podzielić na części tak, aby procesy 

wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie. 

Zasypka wykopów i warstwa ochronna zasypki: 

• uzyty materiał i sposób zasypania istniejących instalacji nie powinny spowodować ich 

uszkodzenia. Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub 

rury powinna wynosić co najmniej 30 cm. Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien 

być grunt nieskalisty, niewysadzinowy, 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. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej 

ostrozności z uwagi na wymagania materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach 

przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywać warstwami z 

jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubość ubijanej warstwy nie powinna 

przekraczać 1/3 średnicy przewodu. Wykop nalezy zasypywać piaskiem warstwami nie grubszymi niz 

20 cm, do 30 cm ponad wierzch przewodu/rury dokładnie ubijając kazdą warstwę. 

• do wykonania górnej warstwy zasypki do głębokości strefy przemarzania nad 

przewodami/rurociągami pod ciągami komunikacyjnymi nie wolno stosować gruntów wysadzinowych. 

 

5.5.1. Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 

Grunt, wbudowany i rozłozony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia, powinien 

posiadać wilgotność naturalna Wn, zblizoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody 

Proctora. 

Zaleca się, aby: 

• dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt (± 2%), 

• dla pospółek, zwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zalezy od rodzaju maszyn zagęszczających. 

W przypadku, gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyzszą od dopuszczalnej, przed 

wbudowaniem nalezy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczającej 

dopuszczalną (do 2%), mozna grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie niezagęszczonym, do 
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czasu obnizenia wilgotności. Jezeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej 

nalezy go nawilzyć. 

Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych, wykraczających poza podane wyzej granice,  

mozliwe jest w następujących przypadkach: 

• zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umozliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego z 

wymaganiami; 

• gdy  objętość  nieodpowiadającego  wymaganiom  gruntu  jest  niewielka,  mniejsza  od  

objętości  warstwy,  a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami. 

Grunty spoiste uzyte do zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył i kamieni o wielkości 

większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej. 

Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id lub  wskaźnikiem zagęszczenia  

Is,w zalezności od rodzaju wbudowanego gruntu. 

Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone 

(gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty, których jakości nie mozna skontrolować oraz 

grunty zamarznięte. Nie nadają się równiez do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 

• zawartości części organicznych większej niz 3%, 

• zawartości frakcji ilastych powyzej 30%, 

• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 

  

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułozeniem warstwy 

następnej, powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności gruntu pod 

wpływem warunków atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze względów organizacyjnych powyzszy 

warunek nie moze być spełniony zagęszczoną warstwę gruntu nalezy zabezpieczyć. 

Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być przerwane, 

a powierzchnię warstwy nalezy uwałować walcem gładkim, aby mozliwy był łatwy spływ wody 

opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosować przykrywanie zagęszczonego pasa gruntu 

folią lub plandekami. Podczas mrozów nasypy z gruntów spoistych powinny być zabezpieczone przed 

przemarzaniem. W przypadku, gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe, przemarznięta warstwa 

gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta. 

Nasypy z gruntów sypkich mozna wykonywać jedynie w przypadku mozliwości uzyskania 

wymaganego zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia gruntów, określany według normy BN- 77/8931-12 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatów izotopowych, powinien 

wynosić: 

• dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie o grubości 2,0 m Is = 1,00; 
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• w nizej lezących warstwach Is = 0,97. 

Zagęszczenie, wilgotność nalezy kontrolować nie rzadziej niz 1 raz na 150 m2. Wilgotność gruntu w 

czasie jego zagęszczania powinna być zblizona do optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu i jego 

gęstość nalezy określić laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

Wykonawca jest  zobowiązany  do  prowadzenia  kontroli  dostaw  materiału  oraz  wykonania,  zgodnie 

z ustaloną w Programie Zapewnienia Jakości, częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. 

Wyniki tych badań nalezy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawcą 

(producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakości nalezy jednoznacznie określić sposób 

postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inwestora. 

Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki badań 

jakości w ramach Programu Zapewnienia Jakości. 

Wykorzystany potencjalnie kruszony beton z rozbiórek nawierzchni na terenie terminalu nalezy 

oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń w postaci cegieł, bloczków, gruntu spoistego, śmieci itp., a 

maksymalny rozmiar frakcji po przekruszeniu to 63 mm. 

 

5.6. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscach zblizeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 

istniejącą infrastrukturę. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inwestora o wykonywanych pracach 

zabezpieczających. 

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót 

ziemnych, Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Kable, linie 

energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyć na okres wykonywania robót poprzez załozenie 

korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez 

zabezpieczenie podpór. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich 

słuzb uzytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. Pozostałe uzbrojenie, w miejscach 

duzych zblizeń w pionie, zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę 

osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

 

6.1. Sprawdzanie robót pomiarowych 

Sprawdzanie robót pomiarowych nalezy przeprowadzić według następujących zasad: 
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• robocze punkty wysokościowe nalezy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 

odcinka, 

• wymiary wykopów nalezy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomnicą, co najmniej w 5 

miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

  

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów 

Po wykonaniu wykopów nalezy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 

odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w  

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót lub odpowiednich normach. 

 

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu 

6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inwestora na bieząco, w miarę 

postępu robót, jakości uzywanych przez Wykonawcę  materiałów i zgodności  wykonywanych robót 

ziemnych     z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót. 

Sprawdzenie prac przygotowawczych obejmuje: 

• sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia 

ewentualnych zmian; 

• sprawdzenia, czy wykonano zagęszczenie podłoza zgodnie z wymaganiami. 

Badanie dostaw materiałów na zasypy obejmuje sprawdzenie przydatności gruntów do zasypania 

wykopu - powinna być określona w metodami makroskopowymi na próbkach pobranych z kazdej partii 

przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niz 

jeden raz na 100 m2. 

Przy sprawdzeniu zagęszczenia gruntów Wykonawca jeden raz na kazde 100 mb, ale nie rzadziej niz 1 

raz na kazde 150 m2 zasypania wykopu zbada wskaźnik zagęszczenia podłoza. Oznaczenie wskaźnika 

zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według BN-77/8931-12. 

Przy badaniu modułu odkształcenia płytą VSS raz na kazde 5000m2 i płytą dynamiczną raz na kazde 

500m2 Wykonawca wykona badanie zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieząco 

wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w wykopie gruntu oraz wskaźnik 

zagęszczenia gruntu tak, aby spełnić wymagania podane Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót. 



Projekty i Nadzory mgr inż. Tomasz Tatarski       ul. Wylotowa 87o/6, 78-100 Kołobrzeg 
tomekmarzena@vp.pl                                                                                        t.601936380 

 

STWiOR  - „Budowa budynku dyspozytorni w Kołobrzegu”   74/205 

 

 

 

Bieząca kontrola Inwestora obejmuje na bieząco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku 

wątpliwości Inwestor, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzające. 

 

6.3.2. Kontrola jakości materiałów do zasypów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  materiałów i  prowadzi  na  swój  koszt  kontrolę ilościową    

i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w Programie 

Zapewnienia Jakości i uzgodnić z Inwestorem. 

Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech   materiałów  podanych  

w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, a częstotliwość ich wykonywania 

musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 

zgromadzonych  materiałów.  Wyniki   badań   Wykonawca   przekazuje   Inwestorowi   w   trybie   

określonym  w Programie Zapewnienia Jakości. Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje mozliwościami 

do przeprowadzenia badań laboratoryjnych, to powinien w Programie Zapewnienia Jakości 

zaproponować wykonawcę badań do akceptacji Inwestora. 

Jeśli Inwestor uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badań wykonywanych przez 

Wykonawcę, moze prowadzić dodatkowe badania materiałów na koszt Wykonawcy. 

W kazdym przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 

wątpliwej jakości nie nalezy wbudowywać, nalezy złozyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w Programie Zapewnienia Jakości. Dalsze 

postępowanie w zalezności od wyników badań nalezy przewidzieć w Programie Zapewnienia Jakości. 

Badania  podstawowych   cech   dostarczanych   materiałów   prowadzi   Wykonawca   z częstotliwością 

i w zakresie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Minimalny zakres badań dla materiałów do wbudowania oraz minimalna ich częstotliwość 

zaakceptowana przez Inwestora powinna obejmować: badanie uziarnienia, wskaźnika róznoziarnistości, 

wskaźnika piaskowego, wodoprzepuszczalności. 

  

6.3.3.  Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 

W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie dokumentów kontrolnych i 

zagęszczenia gruntów. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

• oznaczeń laboratoryjnych, 

• dziennika budowy, 

• protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 
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Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 

przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu 

ziemnego do głębokości około 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach tylko w przypadku, 

gdy zachodzą wątpliwości, co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. Zagęszczenie 

gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaźniki zagęszczenia 

spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. Obmiar prowadzony będzie według ponizszych 

wymagań, t.j: objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnozona przez średni przekrój według 

objętości wykopu w stanie rodzimym. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00. Odbiór jest potwierdzeniem 

wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności będą dokonywane na podstawie finansowych protokołów odbioru robót. Zasady i wymagania 

ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe 

• PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoza gruntowego 

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

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

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

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

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

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

• PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2001 r. nr 118 poz. 1263) 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 04 

ELEMENTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

  

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST-06 są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót  betonowych i zelbetowych, które zostaną wykonane w ramach 

przedsięwzięcia „Budowa budynku dyspozytorni w Kołobrzegu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ST-06, jako część Dokumentów Przetargowych     

i Kontraktowych, nalezy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Kontraktem 

wskazanym w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót betonowych     

i zelbetowych ujętych w pkt.1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umozliwiające i mające na 

celu wykonanie robót betonowych i zelbetowych, ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach 

przedsięwzięcia 

„Budowa budynku dyspozytorni w Kołobrzegu”. Zestawienie Dokumentacji Projektowej 

zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują m.in.: 

• profilowanie i zagęszczenie podłoza, 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego/kruszonego betonu (wymiana gruntu), 

• przygotowanie zbrojenia, 

• montaz zbrojenia, 

• montaz akcesoriów, 

• przygotowanie mieszanki betonowej, 

• wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem, 

• układanie i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

• pielęgnację betonu. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Chudy beton. Materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości 

od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nieprzekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną ilością wody, 

który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 

MPa. 

Kategoria ruchu (KR). Obciązenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych 

(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie 

potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 

optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

Materiały prefabrykowane. Materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie, 

wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania 

oraz folie do oznakowań tymczasowych (zółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elementy odblaskowe. 

Odcinek próbny. Odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach 

zblizonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów 

technicznych robót. 

 Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki materiału 

wzdłuz osi działania siły ściskającej do jej pierwotnego wymiaru w określonych warunkach badania 

(obciązenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach. 

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, którego czas uzytkowania wynosi do 6 miesięcy. 

Pełzanie. Jest to wolno postępujące trwałe odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym ciała stałego, 

gdy działa na nie stałe i ograniczone w wielkości obciązenie bez względu na czas jego trwania. 

Płyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla 

pieszych. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej 

warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

Szczelina dylatacyjna. Odstęp dzielący duzy fragment nawierzchni na sekcje, w celu umozliwienia 

odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

Środek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów 

mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą. 

Moze być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

Warstwa wyrównawcza.  Warstwa  kruszywa  łamanego  lub  kruszonego  betonu  zmiennej  grubości,  

zgodnej z Dokumentacją Projektową, ułozona na istniejącej podbudowie lub w wykonanym korycie, 

stanowiąca podłoze dla podsypki. 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według 

wzoru: Is = γd / γds 

gdzie: 

γd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

γds  -  maksymalna   gęstość   objętościowa   szkieletu   gruntowego   przy   wilgotności   optymalnej,   

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, słuząca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3]. 

Beton zwykły. Beton o gęstości powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostkę niebędącą wykonawcą robót, 

dostarczana na budowę specjalistycznymi środkami transportu. 

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu. Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 

suchym. 

Stopień wodoszczelności. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrazania i 

odmrazania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niz 2%. 

Klasa betonu. Określenie jakości i typu betonu wyrazone symbolem Cxx/yy, gdzie: 

xx - wytrzymałość charakterystyczna w N/mm2 przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i 

wysokości 30 cm 

yy - wytrzymałość charakterystyczna w N/mm2 przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 

15×15×15 cm 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST-00. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
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Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami Inwestora. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Inwestora. 

  

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane do wykonania robót betonowych i zelbetowych według zasad Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i spełniać 

ponizsze wymagania. 

 

2.1. Cement 

Do  produkcji  mieszanki   betonowej   nalezy   stosować   cementy   spełniające   wymagania   podane   

w Dokumentacji Projektowej i w normie PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i 

kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uzytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego 

dostawcy cementu wymaga uzgodnienia z Inwestorem. Dostarczone przez dostawcę atesty cementu 

podające rodzaj, markę, datę produkcji itp. powinny być przechowywane przez Wykonawcę robót. 

 

2.2. Woda 

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być uzywana woda spełniająca 

warunki podane w normie 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. 

 

2.3. Kruszywa 

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosować kruszywo mineralne naturalne granitowe lub 

bazaltowe wg, PN-EN 12620 oraz mieszanki tych kruszyw. Zamawiający nie dopuszcza stosowanie 

otoczaków, betonu z recyklingu oraz ich przetworów itp.: 

• kruszywa drobnoziarniste 0 – 2 mm, gdzie zawartość frakcji do 0,063 mm nie powinna 

przekraczać 4%, 

• kruszywa grube 2 – 32 mm, gdzie zawartość frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczać 2%, a 

zawartość ziaren płaskich bądź wydłuzonych nie powinna przekraczać 10%. 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywie określana według normy nie powinna wywoływać 

ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa. Zawartość wagowa 

ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekraczać 10%. Dostarczone kruszywo powinno być 

zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaświadczenie (atest) zawierające między innymi nazwę 
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producenta, wielkość dostawy, wyniki badań itp.. Zaświadczenia takie powinny być przechowywane w 

laboratorium budowy Wykonawcy przez cały okres trwania budowy.  

Niedopuszczalne jest stosowanie otoczaków oraz kruszyw uzyskanych z recyklingu betonu. 

 

2.4. Domieszki do betonu 

Dopuszcza się stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu: 

• zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu np. opóźnienia czasu wiązania mieszanki, 

• uplastycznienia mieszanki betonowej, 

• poprawienia wodoszczelności betonu, 

• zwiększenia mrozoodporności. 

Wszystkie dodatki nalezy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium. 

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób oznaczania w 

nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 12350-7:2011. 

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytwórcę i laboratorium 

dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów przez beton, w którym 

zastosowano dodatek. 

 

2.5. Beton konstrukcyjny 

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o właściwościach i 

cechach określonych w Dokumentacji Projektowej. Receptura betonu w związku z zastosowaniem 

betonu ze zbrojeniem rozproszonym powinna być wcześniej zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem betonowania receptury na beton nawierzchniowy powinny zostać zatwierdzone 

przez nadzór wraz z kompletem badań wstępnych. 

 Mieszanka pozostałe wymagania 

• Zawartość kruszywa o uziarnieniu ≤ 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczyć 6%. 

• Punkt piaskowy w mieszance betonowej winien wynosić: w przedziale pp=35÷38%. 

• Do wykonania mieszanki betonowej nalezy dobierać cementy sugerując się okresem temperatur 

otoczenia. 

• Nie dopuszcza się stosowania dodatkowo zawartości popiołu lotnego w m3 (beton 

konstrukcyjny) 

• Zawartość cementu przy klasie  C25/30  w  mieszance  betonowej  winna  być  zawarta  

pomiędzy  350  ÷  400 kg/m3. 

• Wskaźnik W + domieszka/C nie powinien przekroczyć wartości 0,45. 

• Nasiąkliwość betonu – max. 5% 
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• Wymagana konsystencja – dostosowanie do uzytej ilości zbrojenia rozproszonego z 

odpowiednim superplastyfikatorem (zalecane stosowanie domieszek PCE - silnie redukujące wodę 

zarobową) ułatwiającym proporcjonalne rozprowadzenie zbrojenia w objętości mieszanki.. 

 

2.6. Akcesoria 

• polietylenowy lub równowazny sznur do wypełnienia dylatacji Ø 25 mm 

• masa zalewowa drogowa do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach betonowych, 

odporna na czynniki zewnętrzne. 

• akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 

2.7. Piasek 

Stosować kruszywa mineralne określone w PN-EN 13043:2004 i spełniające następujące wymagania: 

• zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30%, 

• zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – ponizej 15%, 

• zawartość części organicznych – ponizej 1%, 

• wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP). 

 

2.8. Materiały pomocnicze 

• elektrody odpowiednie do gatunku łączonych stali; 

• drut miękki średnicy do 1,6 mm; 

• dystanse – elementy betonowe lub plastykowe; 

• szalunki, sklejka i drewno do deskowania elementów drobnych i na uzupełnienie deskowań 

systemowych. 

 

2.9. Zbrojenie 

 Stal do zbrojenia mieszanki betonowej 

• Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 

• Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania: Gatunek stali RB 500W/ 

BSt 500S, Granica Wytrzymałość500MPa. 

• W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień. 

• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
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• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wzery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeśli mieszczą się w 

granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich oraz jeśli nie przekraczają 0,5 mm 

dla walcówki i prętów zebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o 

większych średnicach. 

• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony kazdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać znak wytwórcy, średnicę 

nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. 

• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 

dla kazdej wiązki czy kręgu. 

• Na powierzchni prętów zbrojeniowych nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 

tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń. Odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i 

ozebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach 

państwowych. Pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niz 5 mm na l m długości pręta. 

• Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem, w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed budowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy nie ma zaświadczenia jakości (atestu), nasuwają się wątpliwości 

co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, stal pęka przy gięciu. Decyzję 

o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru. 

 

2.10. Zbrojenie rozproszone 

Maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna być większa niz 1/3 długości włókien stalowych 

prostych i nie większa niz 1/2 długości włókien haczykowatych. Dla kruszywa powyzej 16 mm 

zastosować włókna o długości od 60 mm. 

Do efektywnego działania zbrojenia rozproszonego w betonie nalezy uwzględnić ograniczenia i 

zalecenia recepturowe: 

• smukłość uzytego zbrojenia rozproszonego powinna być powyzej 80 (stosunek długości do 

średnicy w mm) 
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• uziarnienie kruszyw nie powinno przekraczać 16 mm. Zalecane jest zwiększenie zawartości 

ziaren drobnych do 2 mm; przy drobniejszych ziarnach kruszywa mozna uzyskać dobrą jednorodność 

rozmieszczenia włókien w mieszance; 

• zastosować domieszkę upłynniająca typu PCE, tak aby zniwelować pogorszenie urabialności 

mieszanki spowodowane obecnością inkluzji włóknistych, a rezultatem braku takiej domieszki moze 

być podwyzszona porowatość betonu i nierównomierne rozmieszczenie włókien, a nawet tworzenie się 

zbitków włókien (tzw. jezy); 

• wskaźnik W+dom/C powinien być nie większy niz 0,45; warunkiem dobrego współdziałania 

włókien z zaczynem cementowym jest dobra wytrzymałość zaczynu, w przeciwnym razie nawet 

najbardziej wytrzymałe i sztywne włókna nie będą właściwie wykorzystane. 

• projektowanie mieszanki takie, jak dla mieszanki betonu zwykłego, z uwzględnieniem dwóch 

waznych czynników dodatkowych, t.j.: urabialność mieszanki betonowej z włóknami i jednorodność 

rozmieszczenia włókien w betonie. Przy projektowaniu stosu kruszywa nalezy zachować ciągłość 

uziarnienia oraz ustalić punkt piaskowy (zwykle 35-38% w kruszywie do 16mm, 40-45% i ilość pyłu 

(do 0,125mm), która powinna mieścić w granicach 2% całego stosu. Pamiętać trzeba, ze włókna wnoszą 

ze sobą dodatkową powierzchnię do otulenia i ich kształt bardzo utrudnia gęste ułozenie się ziaren. Stąd 

tez ilość zaprawy w fibrobetonie jest o około 10% wyzsza niz wystarczyłoby do betonów bez włókien 

(tzw. ilość optymalna). Stąd te z wykres krzywej uziarnienia kruszywa zwykle znajduje się w górnym 

polu granic dopuszczalnych. Włókna stalowe powodują zwiększenie porowatości stosu okruchowego w 

zalezności od względnej wielkości ziaren w stosunku do długości włókna. Nalezy zastosować włókna o 

długości od 2 do 4 razy większej niz maksymalne uziarnienie kruszywa. Zastosować sposób 

projektowania składu mieszanki metodą doświadczalną, np. „znanego zaczynu”. W związku z tym, ze 

na urabialność mieszanki fibrobetonowej  silnie wpływa zawartość włókien, ich kształt i smukłość oraz 

proporcje pozostałych składników mieszanki konsystencję mieszanki nalezy regulować przy 

zastosowaniu domieszki upłynniającej typu PCE, a nie wodą czy innymi składnikami. 

 

2.11. Masa izolacyjna stosowana na zimno 

Do izolacji „na zimno” powierzchni poziomych i pionowych nalezy stosować masy izolacyjne 

dwuskładnikowe na bitumów lub równorzędnych spełniających ponizsze wymagania. 

Masy dwuskładnikowe powinny mieć postać gęstej cieczy, która utwardza się na powierzchni w wyniku 

poprzedzającego aplikację dodania utwardzacza i wymieszania. 

Masa izolacyjna powinna posiadać znak bezpieczeństwa CE lub aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę. 
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Poszczególne partie i składniki masy uszczelniającej powinny być składowane w zadaszonych 

pomieszczeniach oddzielnie w fabrycznym opakowaniu i zabezpieczone przed mozliwością 

wymieszania i zanieczyszczenia. Zaleca się chronić opakowania przed bezpośrednim promieniowaniem 

słonecznym i przemarzaniem. Sposób przechowywania i okres składowania powinien być zgodny z 

zaleceniami producenta. 

Masę izolacyjną  na zimno mozna transportować dowolnymi środkami transportu w fabrycznie 

zamkniętych opakowaniach. Nalezy zwrócić uwagę, aby warunki transportu i przechowywania spełniały 

wymagania określone przez producenta masy minimum +5ºC. 

Przy transporcie masy nalezy przestrzegać zaleceń producenta i zgodny z obowiązujące przepisy 

transportowe. 

 

2.12. Gruntownik 

Gruntownik, zwiększający przyczepność masy izolacyjnej do powierzchni betonu, nalezy stosować w 

przypadkach zalecanych przez producenta masy. Gruntownik powinien odpowiadać wymaganiom 

określonym przez producenta. Gruntownik nalezy składować w fabrycznie zamkniętych pojemnikach, w 

sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem, z zachowaniem przepisów przeciwpozarowych. 

Sposób przechowywania i okres składowania powinien być zgodny z zaleceniami producenta. 

Gruntownik moze być przewozony dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych 

opakowaniach, przy zachowaniu przepisów przeciwpozarowych. Przy transporcie gruntownika nalezy 

przestrzegać wskazań producenta. 

 

2.13. Warunki atmosferyczne 

Roboty związane z  betonowaniem i izolowaniem poiwerzchni mozna wykonywać przy braku opadów i 

w warunkach atmosferycznych określonych w aprobacie technicznej i wskazaniach producenta 

(przewaznie gdy temperatura otoczenia i podłoza nie jest nizsza niz + 5oC i nie wyzsza niz + 40oC). 

Zalecane jest aby temperatura produktu w czasie aplikacji nie była nizsza od +10oC. Temperatura 

ścianek komory dylatacyjne musi być o +3oC wyzsza od temperatury punktu rosy oraz wilgotność 

nawierzchni nie powinna być wyzsza od 20%. 

 

2.14. Czyszczenie przed betonowaniem 

Przed betonowaniem elementu należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po 

cięciu drewna, betonu itp. Do czyszczenia nalezy stosować odkurzacze lub wydmuchać za pomocą 

spręzonego powietrza. Nie dopuszcza się by w przypadku elementów żelbetowych, pręty zbrojenia były  

tłuste np. od impregnatów szalunkowych. 
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3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. Wykonawca jest zobowiązany do uzywania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 

wykonywanych robót. Sprzęt uzywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Programem Zapewnienia Jakości i który 

uzyskał akceptację Inwestora. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

3.1. Deskowania 

Deskowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 

konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do wykonania deskowań nawierzchni oraz fundamentów nalezy 

stosować deskowania systemowe drobnowymiarowe, spełniające wymagania określone w normie PN-

EN 12812:2008 Deskowanie. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 

 

3.2. Pompy do podawania betonu 

Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne. 

 

3.3. Sprzęt 

Wykonawca robót betonowych i zelbetowych powinien dysponować co najmniej  następującym 

sprzętem: 

• wibratory pogrązalne i listwowe, 

• zacieraczki do betonu, 

• zagęszczarki płytowe, 

• giętarki, prościarki i nozyce mechaniczne, 

• koparki samobiezne, 

• walce wibracyjne, samojezdne, 

• betonomieszarki samochodowe, 

• zagęszczarki płytowe lekkie, 

• wytwórnie mieszanki betonowej 

• mieszarki stacjonarne, 

• ubijaki mechaniczne. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 

przewozonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót, Programem Zapewnienia Jakości i które uzyskały akceptację Inwestora. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym, jak i rzeczowym. 

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). Ilość „gruszek” nalezy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu wiązania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuzszy niz: 

• 90 minut – przy temperaturze +15ºC, 

• 60 minut – przy temperaturze +20ºC, 

• 30 minut – przy temperaturze +30ºC. 

Pojazdy słuzące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. 

Wytwórnia betonu powinna być zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport 

mieszanki był mozliwie jak najkrótszy. Podczas transportu nie moze nastąpić wiązanie cementu i musi 

zostać zachowana jednorodność mieszanki. 

Do transportu nalezy stosować min. następujące środki transportu: 

• samochody samowyładowcze, cięzarowe, 

• samochody skrzyniowe, cięzarowe, 

• betonomieszarki samochodowe, 

• samochody cięzarowe, skrzyniowe, 

• samochody dostawcze. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Realizacja robót betonowych i żelbetowych polegać będzie na wykonaniu stóp fundamnetowych, 

podwalin, ułożeniu nawierzchni z elementów drobnowymiarowych oraz punktowych napraw 

nawierzchni betonowych w miejscach prowadzonych instalacji. Wykonawca ma obowiązek w zgodny 

ze sztuką i projektem sposób nawiązać się do fragmentów nawierzchni. W razie jakichkolwiek 

wątpliwość w tym zakresie lub gdy ww. nawierzchnia nosi znaczne ślady zuzycia równiez zostanie 

zmodernizowana zgodnie z technologią przewidzianą w projekcie i specyfikacji. 

 

5.1. Projektowanie mieszanki betonowej 
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Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy 

Inwestorowi do akceptacji projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki badań laboratoryjnych 

poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inwestora do wykonania badań 

kontrolnych przez Inwestora. 

Projektowanie mieszanki betonowej polega na: 

• doborze kruszywa do mieszanki, 

• doborze ilości cementu, 

• doborze ilości wody, 

• doborze domieszek. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne.  

Podczas projektowania składu betonu nalezy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia właściwości 

mieszanki betonowej zgodnie z normą PN-B-06250:1988 , w następującym zakresie: 

• oznaczenie konsystencji. Dopuszcza się konsystencję w od S-3 do S-4 do opadu 17 cm przy 

załozonym W+domieszka/C<0,45. Konsystencję mieszanki betonowej nalezy określać wg metody: 

• pomiaru opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2:2011, 

• oznaczenie zawartości powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2011 ; zalecaną zawartość 

powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 3, 

• oznaczenie gęstości, zgodnie z PN-EN 12390-7:2011. 

Ustalony na zarobach próbnych stosunek W+dom/C powinien być mniejszy niz 0,45. Zawartość 

cementu nie powinna być mniejsza niz 350 kg/m3; zaleca się, aby zawartość cementu oraz ziarn do 0,25 

mm nie była większa niz 450 kg/m3. 

 

5.2. Właściwości betonu 

Nalezy wykonać próbki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech betonu: 

• wytrzymałości na ściskanie zgodnie z PN-EN 12390-3:2011/AC:2012 na próbkach 150 x 150 x 

150 mm, sporządzonych i pielęgnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2011 , 

• wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu zgodnie z PN-EN 12390-5:2011 na próbkach 150 x 

150 x 700 mm lub dopuszcza się wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu zgodnie z PN-EN 

12390-6:2011, 

• odporności na działanie mrozu metodą bezpośrednią zgodnie z normą PN-B-06250: 1988 na 

próbkach 100 x 100 x 100 mm 

• nasiąkliwości zgodnie z normą PN-B-06250:1988 na próbkach 150 x 150 x 150 mm, 

 Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka, płyty) 
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Roboty nawierzchniowe nalezy realizować zgodnie z wytycznymi następujących norm: 

• PN-S-06100:1957 – Nawierzchnie z kostki. 

• PN-S-06101:1957 – Nawierzchnie z brukowca. 

Elementy betonowe drobnowymiarowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej 

Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów 

spełniających te wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta. 

 Kostki i płyty nalezy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo- 

piaskowej (1:3) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy nawierzchni nalezy 

układać stosując uprzednio uzgodniony wzór oraz projektowane spadki poprzeczne i podłuzne 

nawierzchni. Kostkę i płyty nalezy układać mozliwie ściśle, przestrzegając wiązania i dopuszczalnej 

szerokości spoin (ok. 2 ÷ 3 mm), jednocześnie na całej szerokości pasa drogowego, stosując 

odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu 

nawierzchni, nalezy wypełnić zasypką z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ułozonych w nawierzchni 

prefabrykatów polega na trzykrotnym przejściu płyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po 

spoinowaniu. Płyta wibracyjna do robót nawierzchniowych powinna dysponować siłą odśrodkową 

16÷20 kW, powierzchnię roboczą 0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 75÷100 Hz. Zabrania się 

dokonywania cięć wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczególnie w łukach) jezdni i chodników. 

Nawierzchnia kostkowa, której spoiny wypełnione są piaskiem, po wykonaniu powinna być pokryta 

warstwą piasku grubości 1÷1,5 cm. Piasek nalezy zwilzyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w 

ciągu 10 dni. Przed dopuszczeniem do ruchu piasek powinien być zmieciony z nawierzchni. 

Oceny jakości wbudowanego materiału nalezy dokonywać na bieząco, zgodnie z wymaganiem 

właściwej Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót na kazdym odcinku, nalezy sprawdzić zgodność 

wykonania nawierzchni z załozeniami Dokumentacji Projektowej pod względem geometrii nawierzchni 

i spadków podłuznych i poprzecznych oraz łuków. Dopuszczalne są następujące odchylenia: 

• od wymaganej niwelety: ± 5 cm w przekroju podłuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym, 

• od wymaganej osi: ± 1 cm, 

• od wymaganej geometrii w rzucie poziomym: ± 5 cm. 

 

5.3. Roboty zbrojarskie 

Przewozenie  stali  na  budowę  powinno  odbywać  się  w  sposób  zabezpieczający  ją  od  odkształceń   

i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed 

wbudowaniem w związku z czym nalezy dązyć, by stal była magazynowana w miejscu nienarazonym 

na działanie warunków atmosferycznych. 
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Pręty zbrojenia, przed ich obróbką i ułozeniem w deskowaniu, nalezy oczyścić z wszelkich 

zanieczyszczeń. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu 

nalezy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą mozna zmyć 

strumieniem wody. Pręty oblodzone nalezy odmrozić. Pręty, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny 

być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w 

przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową nalezy prostować. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wzery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeśli mieszczą się w granicach 

dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich oraz jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla 

walcówki i prętów zebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych 

średnicach. 

Cięcie prętów nalezy wykonywać przy załozeniu maksymalnego wykorzystania materiałów. Pręty ucina 

się przy pomocy nozyc mechanicznych z dokładnością do 1cm. Gięcie prętów nalezy wykonywać 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. Średnice odgięcia prętów zbrojenia głównego winny spełniać 

wymagania normowe. 

Montaz zbrojenia i akcesoriów nalezy wykonywać bezpośrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania 

właściwej grubości otulenia prętów betonem nalezy stosować podkładki dystansowe z tworzywa 

sztucznego lub betonu. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z 

prętów stalowych lub drewna jest niedopuszczalne. Otulina zbrojenia musi spełniać wymogi normowe i 

wynosić nie mniej niz podano w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenia elementów drobnowymiarowych 

powinny być wykonane w wytwórni przy obiektowej, a następnie montowane w miejscach 

wbudowania. Układ i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwiać jego dokładne otoczenie 

przez jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia prętów. Po ułozeniu zbrojenia w 

deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moze ulec zmianie. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 

trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niz przewidziane w Dokumentacji 

Projektowej, jak i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają pisemnej zgody Inwestora. 

  

5.4. Roboty betonowe i żelbetowe 

Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Inwestorowi do akceptacji 

projekt technologiczny betonowania, który określać będzie kolejność betonowania i czas wykonania 

robót oraz planowany termin rozebrania deskowania. 
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki badań 

laboratoryjnych poszczególnych składników oraz wyniki badań kontrolnych pobranych przez 

Wykonawcę próbek betonowych. Wykonanie mieszanki betonowej klasy C12/15 i wyzszej winno 

odbywać się w warunkach przemysłowych, wyłącznie w węzłach betoniarskich. 

Podłoza i podbudowy betonowe nalezy wykonywać z betonu klasy określonej w Dokumentacji 

Projektowej, zatartego na gładko. Podłoze winno być ułozone na zagęszczonej podsypce lub na 

nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego. 

Budowę rusztowań nalezy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz/lub według wymagań 

normy PN-EN 12812:2005. Nalezy stosować deskowania inwentaryzowane wielokrotnego uzytku, a 

jedynie do ich uzupełnienia mozna uzywać drewna i sklejki. Rozbiórka deskowania moze nastąpić po 

uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu. Rozebranie deskowania konstrukcji jest 

mozliwe po osiągnięciu przez beton 70% gwarantowanej wytrzymałości. Rusztowania i deskowania 

nalezy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając zachwiania stateczności 

rozbieranych konstrukcji. 

Przed betonowaniem nalezy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie (przejścia 

szczelne), oczyścić deskowanie i je nawilzyć, deskowania powlec środkiem antyadhezyjnym oraz 

wykonać montaz zbrojenia. Grubość otuliny zbrojenia musi spełniać wymagania Dokumentacji 

Projektowej i odpowiednich norm. Nalezy równiez wykonać uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji. 

Do układania mieszanki betonowej mozna przystąpić po sprawdzeniu prawidłowości wykonania 

deskowania i zbrojenia, które musi być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Czas układania 

mieszanki    w temperaturze powyzej 20°C nie powinien przekraczać 1,5 godziny, a w temperaturze 

ponizej 20°C 2 godzin licząc od chwili zarobienia. Mieszankę w trakcie układania nalezy zagęszczać za 

pomocą wibratorów. Częstotliwość i czas wibrowania nalezy dobrać ze względu na konsystencję 

mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. 

Dylatacje nalezy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wytycznymi producenta 

materiałów.  Wykonane  dylatacje  powinny  zapewnić  dokładność  zakładaną  przez  Dokumentację  

Projektową i prawidłową pracę poszczególnych elementów obiektu. Ogólne wymagania dotyczące 

zasad rozmieszczania, ukształtowania i przygotowania powierzchni przerw roboczych określa norma 

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania techniczne oraz norma PN-V-83002 

Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. . Przerwy robocze powinny być wykonywane ściśle 

według istniejącego na placu podziału konstrukcji na etapy betonowania chyba, ze przekraczałyby 

swym rozstawem załozenia projektowe.. Wszelkie odstępstwa i zmiany od Dokumentacji Projektowej 

muszą być uzgodnione i uzyskać akceptację Inwestora. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, 
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dylatacji i powierzchni betonu do dalszego betonowania polega na usunięciu szkliwa (mleczka) 

cementowego oraz zaprawy, az do częściowego odsłonięcia większych ziaren kruszywa. 

Powierzchnię ułozonego betonu nalezy wykończyć zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 

Sposób pielęgnacji  betonu  zalezy  od  warunków  atmosferycznych  oraz  gabarytów  betonowanych  

elementów i winien być zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany i 

akceptowany przez Inwestora. 

 

5.5. Układanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• wykonanie deskowania, usztywnień, pomostów, itp., 

• wykonanie zbrojenia, 

• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułozonego w miejscu przerwy roboczej, 

• wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie, 

• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 

płatków rdzy. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny 

być powleczone środkiem uniemozliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach 

uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczyć równiez 

pokryć środkami antyadhezyjnymi. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 

ogólnych: 

• w czasie betonowania nalezy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, 

• szybkość i wysokość wypełnienia deskowania  mieszanką betonową powinny być określone  

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świezo ułozonej mieszanki, 

• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułozona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

• w czasie deszczu ułozona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą 

opadową, 

• w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułozone zbrojenie 

utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za 

pomocą sztychowania. 
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Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, 

w którym powinny być podane: 

• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub części budowli, 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 

mieszanki betonowej. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych i w czasie 

zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po 

zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie moze być stosowane 

tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto 

rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorów pogrązalnych. Przy stosowaniu wibratorów 

pogrązalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niz 1,5-krotny 

skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie 

powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie 

pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułozonej mieszanki. Przy 

stosowaniu wibratorów powierzchniowych, płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 

powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki 

betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach 

zbrojonych podwójnie 12 cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrązalnych, 

prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów 

wibratorów, powinny być ustalone doświadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i 

sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zalezności od przekroju 

konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.. 

Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny 

być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym wibratory wgłębne nalezy stosować do 

mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o duzej mocy 

(powyzej 1,47 kW) nalezy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim 

procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej 

mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosować do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym 

zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m. 

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, ze nie 

ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości, co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego 

betonu. 
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Przerwy robocze powinny być wykonywane ściśle wg dokonanego w Dokumentacji Projektowej 

podziału konstrukcji na bloki betonowania. Wszelkie odstępstwa i zmiany od dokumentacji muszą być 

uzgodnione z nadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegające na 

usunięciu szkliwa cementowego oraz zaprawy, az do częściowego odsłonięcia większych ziaren 

kruszywa, mozna wykonać przez: 

• zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym ciśnieniem 30-60 MPa), 

• zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i spręzonego powietrza, 

• stosowanie specjalnych preparatów powstrzymujących twardnienie betonu w 

przypowierzchniowej warstwie bloku, 

• skuwanie ręczne lub mechaniczne. 

Bezpośrednio przed betonowaniem nalezy z zagłębień powierzchni usunąć wodę i wykonać warstwę 

kontaktową. 

 

5.6. Dylatacje 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Płyty pilśniowe 

tworzące dylatację powinny być szczególnie starannie zabetonowane, a beton wokół nich nalezycie 

zagęszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie materiałów dylatacyjnych wystąpiły jakiekolwiek 

raki czy kawerny. Wszelkie połączenia taśm dylatacyjnych powinny być wykonywane jako zgrzewane 

lub spawane, przy pomocy specjalnych urządzeń, np. zamawianych razem z taśmami u producenta. 

Pielęgnacja świezego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej dla wiązania 

elementu i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na utrzymywaniu 

zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez: 

• polewanie lub spryskiwanie wodą, 

• odsłonięcie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawełnianymi, słomianymi 

lub włókniną geotechniczną, 

• wykonanie obrzezy w postaci wałków z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i 

zalanie wodą warstwą o głębokości 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5ºC betonu nie nalezy polewać, 

a przed utratą wilgoci chronić przez przykrywanie folią, 

Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 MPa.  

 

5.7. Pielęgnacja nawierzchni 

Dla zabezpieczenia świezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy 

stosować pielęgnację preparatem pielęgnacyjnym, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej 

pracochłonną. 
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Preparat pielęgnacyjny, posiadający aprobatę techniczną, nalezy nanieść mozliwie szybko po 

zakończeniu wbudowywania betonu. Ilość preparatu powinna być zgodna z ustaleniami ST. Preparatem 

pielęgnacyjnym nalezy równiez pokryć boczne powierzchnie płyt. 

W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza ponizej 60%) 

powierzchnia betonu powinna być - mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego - dodatkowo 

pielęgnowana wodą. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu 

nawierzchni matami lub włókninami i spryskiwaniu wodą przez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy 

temperatura powietrza jest powyzej 250 C pielęgnację nalezy przedłuzyć do 14 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inwestora. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. Kontroli są poddane wszystkie czynności 

związane z  wykonaniem deskowań, przygotowaniem i montazem zbrojenia  w deskowaniu oraz 

betonowaniem    i pielęgnacją betonu zgodnie z PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. 

Wymagania techniczne. 

 

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz w 

przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi w celu akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2 do 5 niniejszej ST. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania konstrukcji żelbetowej należy 

traktować jako ciągłe, na każdym etapie wytwarzania, budowania.   

• Właściwości kruszywa 

Właściwości kruszywa nalezy określić przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. 

• Właściwości wody 

W przypadkach wątpliwych nalezy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1998. 

• Właściwości cementu 

Dla kazdej dostawy cementu nalezy określić jego właściwości. Wyniki powinny być zgodne z PN-EN 

197-1:2002 i PN-B-19705:1998 

• Uziarnienie mieszanki mineralnej 
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Uziarnienie mieszanki mineralnej nalezy określić według PN-B-06714-15:1991. Krzywa uziarnienia 

mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 

• Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykonać zgodnie z normą wg metody podanej w 

recepcie.  

• Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej nalezy wykonać zgodnie z PN-EN 12350-7: 

2011. 

• Wytrzymałość betonu na ściskanie 

Przed oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie nalezy przeprowadzić oznaczenie gęstości betonu wg 

PN-EN 12390-7:2001. Gęstość nie powinna być mniejsza niz 97% gęstości średniej podanej w recepcie. 

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie nalezy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988 lub PN-EN 

12390-3:2001.  

• Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu 

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu nalezy wykonać zgodnie z PN-EN 12390- 

5:2001.  

• Nasiąkliwość betonu 

Badanie nasiąkliwości betonu nalezy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988.  

• Mrozoodporność betonu 

Badanie mrozoodporności betonu nalezy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988.  

 

6.2.2. Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni betonowej 

• Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją od 0 do 3 cm. 

• Równość nawierzchni 

Nierówności podłuzne nawierzchni nalezy mierzyć planografem, wg BN-68/8931-04 [45]. Nierówności 

nawierzchni nie mogą przekraczać: 

• 5 mm na drogach kl. I i II, 

• 6 mm na drogach pozostałych klas. 

Nierówności poprzeczne nawierzchni nalezy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą 

przekraczać 5 mm. 

• Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją < 0,2 %. 
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• Rzędne wysokościowe nawierzchni 

Rzędne wysokościowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  1,5 

cm. 

• Ukształtowanie osi w planie 

Oś nawierzchni w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją  3 

cm dla autostrad i dróg ekspresowych i  5 cm dla pozostałych dróg. 

• Grubość nawierzchni 

Grubość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją od 0 do 0,5%. 

• Sprawdzanie szczelin 

Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości min 10 cm. 

Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie szczelin powinno być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją: rozmieszczenie <5 cm., wypełnienie – poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm (menisk 

wklęsły). 

• Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność 

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycięciu próbek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu w 

sposób określony w normach PN-B-06250:1988, PN-EN 480-11:2000 

 

6.2.3. Badania dotyczące cech geometrycznych konstrukcji żelbetowej 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. Obmiar prowadzony będzie według ponizszych 

wymagań: 

• Jednostką obmiaru jest 1 m3 konstrukcji z betonu 
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• Do obliczenia ilości obmiarowej przyjmuje się wymiary konstrukcji według Dokumentacji 

Projektowej. 

• Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. Odbiór jest potwierdzeniem 

wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiązującymi Normami. 

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. Płatności będą dokonywane na 

podstawie finansowych protokołów odbioru robót 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• 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 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa. 

• PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uzytku PN-EN 196:2005 Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa. 

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

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

• PN-H-84023 Stal określonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa. 

• PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

• PN-H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

• PN-EN 480-1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma wieloarkuszowa. 

• PN-EN 480-1+A1:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: 

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 

• PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane w 

budownictwie drogowym. 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
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• PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania. 

• PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

• PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły. 

• PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu. 

• PN-C-04630:1975 Woda do celów budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonów i 

zapraw. 

• 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 197-1:2002 Cement klasy 32,5. 

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

• PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

• PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 

• PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

• ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok. 

• PN-S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-

betonowych. 

• PN-S-96026:1958 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

• PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 

nawierzchni bitumicznych. 

• PN-S-06100:1957 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne. 

• PN-S-06101:1957 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne. 

• PN-V-83002:1999 Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 

• BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, 

torowisk tramwajowych. Krawęzniki i obrzeza chodników. 

• PN-B:12096-1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. 

Wykonanie   i metody badań. 
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 05  

MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH 

  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST-05 są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania i montazu konstrukcji stalowych, które 

zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia „Budowa budynku dyspozytorni w Kołobrzegu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ST – 05, jako część Dokumentów Przetargowych  

i Kontraktowych, nalezy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zakresu robót objętych zamówieniem 

wskazanym w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających 

na wykonaniu i montazu konstrukcji stalowych ujętych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umozliwiające i mające na 

celu wykonanie robót w zakresie wykonania i montazu konstrukcji stalowych ujętych w Dokumentacji 

Budowy, w ramach przedsięwzięcia „Budowa budynku dyspozytorni w Kołobrzegu”. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania i montażu: 

• dostawa, posadowienie i budowa modułów kontenerowych, 

• barierek i balustrad ochronnych, 

• schodni i schodów, 

• konstrukcji wsporczych osłon zadaszeń, 

• indywidualnych elementów wyposazenia technologicznego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST – 00. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  

Wykonania  i Odbioru Robót i poleceniami Inwestora. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Inwestora. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 00. 

  

2.1. Źródła pozyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub 

zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inwestora. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane   

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót w czasie postępu robót. Wyroby (materiały) stosowane do wykonania 

konstrukcji stalowych powinny posiadać: 

• atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

• trwałe ocechowanie. 

 

2.2. Stal konstrukcyjna.  Wymagania dla materiałów 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 

wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027:2007, PN-

EN 10021:2007, PN-EN 10079:2007 PN-EN 10204:2005, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-

01105, 

a ponadto: 

Wyroby walcowane – kształtowniki: 

• dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407; PN-H-93419:2006; 

PN-H- 93452:2006 oraz PN-EN 10024:1998, 

• ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-93451:2007, PN-H-93400:2003 oraz 

PN-EN 10279:2003, 

• teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10055:1999, 

• kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056 :2000, 

• rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210:2006. Wyroby walcowane – 

blachy: 
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• blachy powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-92203:1994, PN-73/H-92127.Wyroby 

zimnogięte – 

kształtowniki: 

• kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219:2006, 

• kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom normyPN-EN 10162:2005 

Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje wymiarów i 

przekroju poprzecznego. 

Inne materiały: 

• profile aluminiowe z uszczelkami przystosowane do wykonywania zabudów, kraty pomostowe i 

tworzywa sztuczne na obudowy - zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 

• stal kwasoodporna - gatunek minimum OH18N9; powierzchnie półmatowe. 

 

2.3. Łączniki 

Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny być ocynkowane lub 

wykonane ze stali nierdzewnej. Śruby fundamentowe powinny być wykonane według PN-72/M-85061, 

a kotwy do mocowania konstrukcji i elementów wg rozwiązań systemowych przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej. 

Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 

norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-EN 1666:2002 a ponadto: 

• śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2004, własności mechaniczne 

wg PN-EN 20898-7:1997. 

• nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 1663:2000 Nakrętki sześciokątne z 

kołnierzem stozkowym samozabezpieczające (z niemetalową wkładką). 

• podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2003, PN-ISO 

10673:2002. 

  

2.4. Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN ISO 

544:2005, a ponadto: 

• elektrody do stali nierdzewnej powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1600:2002, 

• elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 

• drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2008. 

2.5. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie winien spełniać wymagania Dokumentacji Budowy. 
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2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane zurawiami. Do wyładunku 

mniejszych elementów mozna uzyć wciągarek lub wciągników. Elementy cięzkie, długie i wiotkie 

nalezy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy 

układać w sposób umozliwiający odczytanie znakowania. Elementy do  scalania  powinny  być  w  

miarę  mozliwości  składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu 

składowania nalezy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 

wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia 

samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję nalezy układać w pozycji poziomej na 

podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m 

od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują połozenie pionowe, o ile to mozliwe nalezy składować w tym 

samym połozeniu. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. Wykonawca jest zobowiązany do uzywania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 

wykonywanych robót. Sprzęt uzywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Programem Zapewnienia Jakości i który 

uzyskał akceptację Inwestora. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 

powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

Roboty związane z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Wykonawca do montazu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 

• urządzeniami spawalniczymi MIG/MAG, 

• urządzeniami TIG DC, 

• przecinarkami plazmowymi i mechanicznymi, 

• zurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do cięzaru poszczególnych elementów 

konstrukcji. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. Elementy konstrukcyjne mogą być 

przewozone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Uzyte przez Wykonawcę do 

wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez Inwestora. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST – 00. 

5.1. Przygotowanie materiałów 

• Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, zuzla, nacieków i rozprysków 

metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

• Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie 

powinny wystąpić rysy    i pęknięcia. 

• Składanie zespołów 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej w miejscach, 

które po montazu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować 

dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń. 

 

5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Konstrukcje 

nalezy oczyścić do stopnia Sa 2½ wg PN-EN ISO 8501-1:2007 i ocynkować zgodnie z Projektem. Jezeli 

Dokumentacja  Budowy  wymaga  ponadto   wykonania   powłok   malarskich  to   nalezy  je   wykonać  

zgodnie z Dokumentacją Budowy (kolorystyka i grubość warstw). 

 

5.3. Wykonanie konstrukcji 

• Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 

farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, połozenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 

według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach nie 
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powinna przekraczać 1,5 mm. Rzeczywista grubość spoin moze być większa od nominalnej o więcej niz 

o 20% a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą o : 

• 5% – dla spoin czołowych, 

• 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jeśli wady te mieszczą się w granicach 

grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

Zalecenia technologiczne: 

• spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, 

• wady zewnętrzne spoin mozna naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze nalezy usunąć przez zeszlifowanie spoin i ponowne ich 

wykonanie. 

• Połączenia na śruby 

Długość śruby powinna być  taka,  aby mozna było  stosować  mozliwie najmniejszą liczbę podkładek,   

a gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 

Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 

powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montazem 

pokryć warstwą smaru. Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu 

młotkiem kontrolnym. 

• Montaż konstrukcji 

Montaz nalezy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Budowy i przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. Kolejne 

elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 

zmontowanych. Połączenia i mocowania nalezy wykonywać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Budowy. 

Przed przystąpieniem do prac montazowych nalezy: 

• sprawdzić  stan fundamentów,  kompletność  i stan śrub  fundamentowych oraz  reperów 

wytyczających osie  i linie odniesienia rzędnych obiektu; 

• porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi, przy czym odchyłki nie powinny 

przekraczać wartości: 

Posadowienie słupa Dopuszczalne odchyłki mm rzędna fundamentu≤ 2,0 

   rozstaw śrub na powierzchni betonu ≤ 5,0 

na podlewce ≤ 10,0 
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Przed  przystąpieniem  do   montażu  nalezy  naprawić   uszkodzenia  elementów  powstałe  podczas  

transportu    i składowania. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

Rodzaj odchyłki/Dopuszczalna odchyłka 

 Róznica poziomu kształtownika ± 0,5 mm  

Rozstaw kształtownika L/1000 rozstawu[mm] 

Uskok styku kształtownika ± 0,5 mm 

Mimośród kształtownika względem środnika ± 0,5 t (gr. środnika) max. ± 6 mm 

Równoległość kształtowników  ± 5 mm 

Odchyłka osi dźwigara 5 mm 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00. Kontrola jakości wykonania konstrukcji 

stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200:2002 Konstrukcje 

stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 

Kontroli  podlega  sposób   wytwarzania  i   montazu  konstrukcji  stalowych,  prawidłowość  transportu  

i składowania materiałów. 

 

6.1. Kontrole w trakcie wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów i wyrobów z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i Dokumentacji Projektowej. 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

• kontrola stali, 

• sprawdzenie elementów stalowych, 

• sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 

• badanie wykonania połączeń spawanych według normy PN-B-06200:2002, 

• sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

• sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z Dokumentacją Budowy, 

• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. Kontrola montazu 

konstrukcji stalowych: 

• sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z Dokumentacją Budowy, 

• sprawdzenie połączeń, 

• kontrola jakości montazu według normy PN-B-06200:2002, 
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• kontrola jakości powłok antykorozyjnych, 

• kontrola wykonania połączeń za pomocą śrub i łączników systemowych. 

 

6.2. Zakres kontroli i badań 

Bieząca kontrola Inwestora obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  materiałów i  prowadzi  na  swój  koszt  kontrolę ilościową    

i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w Programie 

Zapewnienia Jakości i uzgodnić z Inwestorem. 

Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech   materiałów  podanych  

w niniejszych Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót, a częstotliwość ich wykonywania musi 

pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inwestorowi w trybie określonym w 

Programie Zapewnienia Jakości. Jeśli Inwestor uzna to za konieczne, niezaleznie od badań 

wykonywanych przez Wykonawcę, moze prowadzić dodatkowe badania materiałów. 

W kazdym przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 

wątpliwej jakości nie nalezy wbudowywać, nalezy złozyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w Programie Zapewnienia Jakości. Dalsze 

postępowanie w zalezności od wyników badań nalezy przewidzieć w Programie Zapewnienia Jakości. 

Badania  podstawowych   cech   dostarczanych   materiałów   prowadzi   Wykonawca   z częstotliwością 

i w zakresie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. Obmiar prowadzony będzie według ponizszych 

wymagań: 

• kg – dla balustrad, drabin, pomostów, schodów, kontenerów i innych elementów stalowych 

kazdego obiektu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. Odbiór jest potwierdzeniem 

wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót, Warunkami Technicznymi oraz obowiązującymi Normami. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. Płatności będą dokonywane na 

podstawie finansowych protokołów odbioru robót 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN ISO 3834-1:2006 Spawalnictwo. Spawanie  metali.  Wytyczne doboru wymagań 

dotyczących jakości i stosowania. 

• PN-EN   ISO   3834-2:2006 Spawalnictwo.  Spawanie  metali.   Pełne   wymagania   dotyczące   

jakości  w spawalnictwie. 

• PN-EN  ISO  3834-3:2006 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe  wymagania  

dotyczące  jakości w spawalnictwie. 

• PN-EN  ISO  3834-4:2006  Spawalnictwo.  Spawanie  metali.  Podstawowe  wymagania   

dotyczące  jakości w spawalnictwie. 

• PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 

• PN-78/M-69011 Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. 

• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 06 ROBOTY 

IZOLACYJNE 

  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST–06 są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych, które zostaną wykonane w ramach 

przedsięwzięcia 

„Budowa budynku dyspozytorni w Kołobrzegu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ST–06, jako część Dokumentów Przetargowych  

i Kontraktowych, nalezy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zakresu robót objętych zamówieniem 

wskazanym w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót izolacyjnych 

ujętych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umozliwiające i mające na 

celu wykonanie robót izolacyjnych ujętych w Dokumentacji Budowy, w ramach przedsięwzięcia 

„Budowa budynku dyspozytorni w Kołobrzegu”. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych i obejmują 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz izolacji termicznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST – 00. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  

Wykonania  i Odbioru Robót i poleceniami Inwestora. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Inwestora. 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 00. 

 

2.1. Wymagania dla materiałów 

Folia powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13967:2006 (U). 

Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998. 

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, 

PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998. 

Wełna mineralna powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13162:2002  

Pianka Poliuretanowa PUR powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13165 :2002  

  

2.2. Transport i składowanie 

Materiały nalezy przewozić z zachowaniem przepisów bihp i ruchu drogowego. Wszystkie materiały 

powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

 

2.3. Papa 

Na  kazdej  rolce  papy  powinna  być  umieszczona  nalepka  z  podstawowymi  danymi  określonymi   

w normie. Rolki  papy  nalezy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  przed  

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 1,20 m od grzejników. 

Rolki papy nalezy transportować i składować w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

 

2.4. Lepik asfaltowy 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 

oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 

potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Materiały izolacyjne mogą być przyjęte na budowę, jezeli 

spełniają następujące warunki: 

• odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 

• są właściwie opakowane i oznakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

• mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. Podstawowe zasady przechowywania dla 

pozostałych materiałów: 

• środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby przechowywać w szczelnie zamkniętych 
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opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu przez okres 

zgodny z wytycznymi producenta, 

• materiały suche przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 

przez okres zgodny z wytycznymi producenta. 

 

2.2. Wełna mineralna, pianka PUR 

Na  kazdej  paczce wełny   powinna  być  umieszczona  nalepka  z  podstawowymi  danymi  

określonymi   w normie. Paczki wełny należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  

chroniących  przed  zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 0.5 m 

od grzejników. Paczki wełny nalezy transportować i składować w pozycji leżącej, w  sztaplach nie 

wiecej niż 5 warstw. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. Wykonawca jest zobowiązany do uzywania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 

wykonywanych robót. Sprzęt uzywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Programem Zapewnienia Jakości i który 

uzyskał akceptację Inwestora. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 

betonowych i zelbetowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego 

sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 

materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 

właściwości przewozonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Programem Zapewnienia Jakości i które uzyskały 

akceptację Inwestora. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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Materiały izolacyjne nalezy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 

zabezpieczyć materiały przed uszkodzeniem. 

  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST – 00. 

 

5.1.  Przygotowanie powierzchni betonowych 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Nalezy usunąć 

wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków 

pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd.. Wszelkie zagłębienia i ubytki nalezy wyrównać. 

Materiały do wyrównania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami 

producenta materiałów izolacyjnych. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny 

odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie: 

• wytrzymałości podłoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 

• temperatury podłoza, 

• wilgotności podłoza  (maksimum  4%  –  chyba,  ze  materiał  jest  przeznaczony  do  układania  

na  podłoza  o większej wilgotności), 

• wieku betonu. 

 

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe 

• Gruntowanie 

Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez 

producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego systemu materiału izolacyjnego 

zgodnie z kartą techniczną producenta. 

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym ze druga warstwa 

moze być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie 

gruntowania podkładu powinna być nie nizsza niz 5°C. 

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań Dokumentacji 

Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. 

Metody wykonania izolacji: 

• malowanie pędzlem, 

• nanoszenie wałkiem, 

• natryskiwanie, 

• szpachlowanie, 
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• przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji nalezy przestrzegać zalecanych przez producenta 

zakresów temperatur otoczenia i podłoza oraz wilgotności podłoza i powietrza. Podłoze oraz kazda 

nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inwestora. 

• Izolacje z papy i folii 

Izolacje z papy powinny składać się z dwóch warstw papy termozgrzewalnej, sklejonych między sobą w 

sposób ciągły na całej powierzchni. Szerokość zakładów w kazdej warstwie powinna być nie mniejsza 

niz 10 cm. Zakłady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 

względem siebie. Izolacje z folii winny być układane na podłozu zatartym „na gładko”, a styki arkuszy 

folii zgrzane. 

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno, nalezy przestrzegać odparowania 

rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania 

rozpuszczalników zalezy od warunków atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata 

do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura zewnętrzna osiąga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 

10°C zabrania się wykonywania pokryć z zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno. 

Izolacje powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano 

dylatacje konstrukcji lub dylatacje z sąsiednimi konstrukcjami. 

Papa przed uzyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie  nizszej niz 18°C,  

a następnie rozwinięta z rolki i ułozona na płaskim podłozu w celu rozprostowania, aby uniknąć 

tworzenia się 

garbów po jej ułozeniu. Bezpośrednio przed ułozeniem papa moze być luźno zwinięta w rolkę i 

rozwijana z niej  w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków,  gdy muszą być smarowane 

lepikiem zarówno podłoze, jak     i spodnia warstwa przyklejanej papy. 

Izolacje papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane tylko na 

podłozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym 

na zimno na podłozach z płyt izolacji termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp.. Odstępstwo od tego 

wymagania jest mozliwe jedynie  w przypadku oceny lepiku na zimno, jako przydatnego do zakresu 

zastosowania zapisanego      w aprobacie technicznej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegać 

następujących zasad: 

• palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoze i wstęgę 

papy od strony przekładki  antyadhezyjnej.  Jedynym  wyjątkiem  jest  klejenie  papy  na  powierzchni   

płyty  warstwowej    z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoza, 
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• w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 

palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

• niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 

asfaltowej lub jej zapalenia, 

• fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową nalezy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoza wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

• Izolacje z wełny i pianki PUR 

Mateiały izolacyjne należy montować w warunkach fabrycznych w płytach wartwowych z powłoką 

zewnętrzna z blachy stalowej.  Prace związane montażem izolacji winny być prowadzane z 

zachowaniem wymagań Dokumentacji Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta 

i aprobat technicznych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00. 

 

6.1. Bieżąca kontrola Inwestora 

Kontrola w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inwestora, w miarę postępu robót, 

jakości uzywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją 

Projektową i wymaganiami Specyfikacji, a w szczególności. 

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 

• sprawdzenie zgodności okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału, 

• kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 

• kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 

• oznaczenie  rzeczywistej  grubości  powłoki  (grubość  powłoki   winna   być   zgodna   z 

wartością   podaną w Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami producenta; grubość tę określa 

się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inwestora), 

• kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 

• kontrolę wykonania warstwy ochronnej. 

Ocena wykonania robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  materiałów i  prowadzi  na  swój  koszt  kontrolę ilościową    

i jakościową ich dostaw. Wymagania dla dostawy winny obejmować: 



Projekty i Nadzory mgr inż. Tomasz Tatarski       ul. Wylotowa 87o/6, 78-100 Kołobrzeg 
tomekmarzena@vp.pl                                                                                        t.601936380 

 

STWiOR  - „Budowa budynku dyspozytorni w Kołobrzegu”   115/205 

 

 

 

• sprawdzenie jakości materiałów izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem; 

• materiały izolacyjne dostarczone na budowę, bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania; 

• odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z Dokumentacją 

Projektową oraz   sprawdzenie   właściwości   technicznych   tych   materiałów   z wystawionymi   

atestami   wytwórcy. W przypadku zastrzezeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami Programu 

Zapewnienia Jakości; 

• nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. Obmiar prowadzony będzie według ponizszych 

wymagań: 

• powierzchnie izolacji oblicza się w m2 na podstawie dokonanego obmiaru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00. Odbiór jest potwierdzeniem 

wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót, Warunkami Technicznymi oraz obowiązującymi Normami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. Płatności będą dokonywane na 

podstawie finansowych protokołów odbioru robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 07 MONTAŻ 

OBUDOWY Z PŁYT WARSTWOWYCH 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST – 07 są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedsięwzięcia „Budowa budynku 

dyspozytorni w Kołobrzegu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ST – 07, jako część Dokumentów Przetargowych  

i Kontraktowych, nalezy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zakresu robót objętych przedmiotem 

zamówienia wskazanym w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót związanych z 

realizacją przedsięwzięcia ujętego w pkt.1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót polegających na montażu płyt 

warstwowych, które będą wykonywane w ramach prac ujętych w Dokumentacji Projektowej 

przedsięwzięcia „Budowa budynku dyspozytorni w Kołobrzegu”. Zestawienie Dokumentacji 

Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00. 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- dostawą i montażem płyt warstwowych ściennych i dachowych 

- montażem obróbek blacharskich 

 

2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne wg ST-00 oraz ST-06, 

Do wykonania robót należy użyć następujące materiały: 

- ścienna płyta warstwowa systemowa opisana w Dokumentacji Projektowej lub równoważna: 

płyta gr. 160mm, z rdzeniem ze PUR EI30 w okładzinach obustronnych z blachy stalowej ocynkowanej 
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grubości min. 0,5 mm, powlekana lakierem poliestrowym (25μm); ocynkowane zgodnie z katalogiem 

producenta, 

- dachowa płyta warstwowa  systemowa opisana w Dokumentacji Projektowej lub równoważna: 

płyta gr. 160mm, z rdzeniem ze PUR EI30 w okładzinach obustronnych z blachy stalowej ocynkowanej 

grubości min. 0,5 mm, powlekana lakierem poliestrowym (25μm); ocynkowane zgodnie z katalogiem 

producenta, 

- blacha trapezowa T35 gr. 0,5mm do obudowy dachu 

- uszczelki, obróbki blacharskie i profile systemowe, 

- wkręty samowiercące, wkręty samogwintujące, 

- obróbki blacharskie: blacha ocynkowana, powlekana gr.0,7mm, 

- pozostałe materiały konieczne do prawidłowego wykonania prac. 

 

3. SPRZET 

Wymagania ogólne wg ST-00. 

• Należy użyć sprzętu zalecanego przez producentów płyt. 

  

• Do cięcia płyt należy stosować pilarki drobno-zębne lub nożyce do blach. Stanowczo 

odra - dza się stosowania przecinarek ściernicowych, szlifierek kątowych lub innych 

urządzeń, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia wyrobu. Należy pamiętać, iż po 

przeprowadzonym montażu zaleca się oczyścić powierzchnię płyty z pyłu pianki i opiłek 

stalowych. Zanieczyszczenia te mogłyby bowiem doprowadzić do powstania korozji 

powłoki. Ponadto zaleca się usunięcie folii ochronnej z płyt warstwowych przed 

upływem 14 dni od daty do- starczenia wyrobu. 

 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne wg ST-00. 

Materiały powinny być przewożone odpowiednim środkiem transportu. Za ewentualna utratę i 

uszkodzenia odpowiada Wykonawca. 

Długość skrzyni ładunkowej lub naczepy powinna zapewnić podparcie stosu płyt na całej długości w 

celu optymalnego wykorzystania powierzchni ładunkowej, aby ułożyć dwa stosy płyt obok siebie, płyty 

warstwowe w czasie transportu musza być zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym naciąg 

tych pasów nie może powodować odkształcenia płyt Rozładunek płyt warstwowych może odbywać się: 

ręcznie, za pomocą jednego lub dwóch wózków widłowych, za pomocą dźwigu. W każdym przypadku 

należy zwracać uwagę na to aby nie uszkodzić płyt. 
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Podłoże, na którym maja być ustawione stosy płyt warstwowych musi być równe i utwardzone. Płyty 

należy układać na podkładkach np. z krawędziaków drewnianych lub ze styropianu o wysokości nie 

mniejszej niż 250 mm, zachowując różnice wysokości podkładów tak, aby tworzyły spadek wzdłuż 

bocznej krawędzi płyty. Uzyskane w ten sposób pochylenie płyt umożliwia odpływ wody z opadów 

atmosferycznych. Rozstaw podkładów nie może być większy niż 1500 mm, natomiast poszczególne 

płyty należy układać na stos tylko wtedy, gdy pomiędzy płyty zostaną włożone przekładki ze styropianu 

w rozstawie nie większym niż 1500 mm. Składowanie płyt przez dłuższy czas na otwartej przestrzeni 

wymaga dokładnego zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne wg ST-00 

Do montażu płyt i blach należy używać systemowych i zalecanych przez producenta blach łączników i 

przekładek. Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w trakcie przemieszcze- nia i montażu należy 

zamalować farba zaprawową. Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej, można wykonywać o 

każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od 

+5°C i przy prędkości wiatru poniżej 10m/s. Po przeprowadzonym montażu należy oczy- ścić 

powierzchnię płyty z pyłu pianki i opiłków stalowych, ponieważ zanieczyszczenia te mogłyby 

doprowadzić do powstania korozji powłoki. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

Wymagania ogólne wg ST-00  

• Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: Grubość płyty ±2mm 

• Długość płyty ±10mm przy L>3m 

• Odchylenie od prostokątności 1mm/1m, max 5mm  

• Wygięcie max 10mm 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

– sprawdzenie zgodności z projektem użytych materiałów, 

– sprawdzenie sposobu montażu i ilości łączników, 

– sprawdzenie jakości wbudowanych obróbek blacharskich,  

– sprawdzenie szczelności pokryć i obłożeń, 

– stan i wygląd wbudowanych elementów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. Obmiar prowadzony będzie według ponizszych 

wymagań: 

• powierzchnie płyt oblicza się w m2 na podstawie dokonanego obmiaru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania ogólne wg ST-00. 

8.1. Odbiór częściowy na etapie przyjmowania płyt na budowę. 

Odbiór robót powinien obejmować sprawdzenie: 

- cechy zewnętrzne: kształt, konstrukcja, wymiary płyt 

- dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawędzi płyty, brak połączenia okładziny z 

rdzeniem 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Odbiór robót powinien obejmować sprawdzenie: 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania warstwy pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Niezbędnymi dokumentami przy odbiorze są: dokumenty jakości wbudowanych materiałów, protokoły 

odbiorów. 

Odbioru dokonać po zakończeniu robót i po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru zawiera 

- ocenę wyników, 

- wykaz wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. Płatności będą dokonywane na 

podstawie finansowych protokołów odbioru robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

• PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane 

• PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

stalowej układanych na ciągły podłożu 

• PN-EN 508 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
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• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

• Karty techniczne użytych materiałów. 

• Instrukcje montażu producenta użytych materiałów. 

• Produkt: PN-EN 14509:2007 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału 

termoizolacyjnego w obustronnej okładzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. 

Właściwości 

• Materiał: PN-EN 10169:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoka organiczna naniesiona w 

sposób ciągły. 

• APROBATY TECHNICZNE ITB producentów płyt 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 08    

MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ. 

 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST – 08 są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedsięwzięcia „Budowa budynku 

dyspozytorni w Kołobrzegu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ST – 08, jako część Dokumentów Przetargowych  

i Kontraktowych, nalezy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zakresu robót objętych przedmiotem 

zamówienia wskazanym w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót związanych z 

realizacją przedsięwzięcia ujętego w pkt.1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót polegających na montażu 

stolarki okiennej z PCV oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, które będą wykonywane w 

ramach prac ujętych w Dokumentacji Projektowej przedsięwzięcia „Budowa budynku 

dyspozytorni w Kołobrzegu”. Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 

1.3.1 ST-00. 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- dostawą i montażem stolarki okiennej z PCV oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej 

 

2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.  

Parametry stolarki okiennej i drzwiowej muszą być zgodne ze Dokumentacją Projektową. 

Okna uchylno – rozwieralne z profili PVC pięciokomorowych, okucia obwodowe ROTO lub 

równoważne.  Ramy okienne z profili PVC pięciokomorowych w kolorze białym, szklenie 24 mm(4, 

16, 4), U = 1,0 W/m2. 
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Drzwi wewnętrzne: drewniane lakierowane w kolorze płyt warstwowych 

Ościeżnice metalowe zabezpieczone antykorozyjnie malowane na budowie kolor jw.  

Drzwi zewnętrzne: Hörmann, lub równoważne, metalowe, ocieplane. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

Wykonawca przystępujący do wykonania montażu stolarki powinien wykazać się posiadaniem 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego niezbędnego do tego typu prac. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

Do przewozu stolarki należy stosować samochody specjalistyczne ze stojakami. Skrzydła rozwierane i 

uchylno-rozwierane powinny być zabezpieczone przed powstaniem zwisów. Okucia nie zamontowane 

do wyrobów przechowuje i transportuje się w oddzielnych opakowaniach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00. 

Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary ościeży. Do wbudowania okien 

skrzydła należy zdjąć, na czas wykonywania uszczelnień pianką poliuretanową oraz okna powinny być 

osłonięte folią. Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana 

w ościeżu za pomocą klinów montażowych. Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny 

być zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprożu. Próg ościeżnicy podeprzeć na klinach lub 

klockach podporowych. Do zamocowania ościeżnicy w ościeżu stosuje się łączniki zgodnie z 

katalogiem szczegółów montażowych producenta płyt. Rodzaj łączników ich wymiary i rozstaw 

powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia jakie 

występują przy eksploatacji okien. Luz na wbudowanie – szczelinę między ramą ościeżnicy a ościeżem 

należy wypełnić materiałem uszczelniającym w celu uzyskania wymaganej izolacyjności termicznej i 

akustycznej oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych. Materiałem tym 

może być poliuretanowa pianka montażowa. Po montażu okien należy zamontować obróbki blacharskie 

ościeży zgodnie z katalogiem producenta płyt warstwowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
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Przed wbudowaniem należy sprawdzić zgodność z aprobatą techniczną lub  dokumentacją indywidualną 

w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania oraz 

zgodności z zamówieniem. 

 W ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych należy sprawdzić podparcie 

progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. Obmiar prowadzony będzie według ponizszych 

wymagań: 

• powierzchnie stolarki oblicza się w m2 na podstawie dokonanego obmiaru. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z wymaganiami Zamawiającego 

- rodzaj zastosowanych materiałów 

Przy wbudowaniu stolarki nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń 

mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb, skrzydeł i okuć. Otwieranie i zamykanie skrzydeł 

powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła nie mogą samoczynnie pod własnym ciężarem dalej 

się otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy wszystkimi narożami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. Płatności będą dokonywane na 

podstawie finansowych protokołów odbioru robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-88/ B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I cz. 4 – Praca 

zbiorowa 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 09 

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH I 

TELEKOMUNIKACYJNYCH 

  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST – 09 są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedsięwzięcia „Budowa budynku 

dyspozytorni w Kołobrzegu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ST – 09, jako część Dokumentów Przetargowych  

i Kontraktowych, nalezy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zakresu robót objętych przedmiotem 

zamówienia wskazanym w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót związanych z 

realizacją przedsięwzięcia ujętego w pkt.1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umozliwiające i mające na 

celu wykonanie robót w zakresie instalacji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych dla 

prawidłowego funkcjonowania budynku dyspozytorni, które będą wykonywane w ramach prac ujętych 

w Dokumentacji Projektowej przedsięwzięcia „Budowa budynku dyspozytorni w Kołobrzegu”. 

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00. 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania nizej wymienionych czynności: 

• przyłącza elektroenergetycznego do zasilania nowego budynku kontenerowego, 

• oświetlenie i zasilanie podstawowe pomieszczeń; 

• ochrona od porazeń prądem elektrycznym; 

• przyłącza telekomunikacyjnego, 

• instalacje teletechniczne i teleinformatyczne wewnętrzne i zewnętrzne 

• niezbędne demontaże kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej oraz przełożenia. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi ponizej: 

Osprzęt elektryczny linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 

zakańczania kabli np. mufy, głowice. 

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym, 

chemicznym      i działaniem łuku elektrycznego. 

Przepusty kablowe - zestaw rur kanalizacyjnych słuzących do układania w nich /wciągania/ kabli. W 

zalezności od ilości rur w zestawie rozróznia się przepusty jedno-, dwu- itd. – otworowe. 

Kabel - przewód wielozyłowy lub złozony z przewodów jednozyłowych /kable SN/, izolowany 

przystosowany  do przewodzenia prądu elektrycznego przeznaczony do układania w ziemi lub na 

konstrukcjach nad ziemią. 

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane pomiędzy ciąg kanalizacji kablowej lub na 

końcu ciągu /studnia końcowa/ w celu umozliwienia wciągania, montazu i konserwacji kabli lub 

montazu urządzeń rozdzielczych. 

Trasa kablowa - linia łamana pokrywająca się z dokładnością do 0,5 m /w miejscu ułozenia zapasu 

szerokość pasa zajętego przez kabel jest większa i moze wynosić do kilku metrów/ rzeczywiste 

połozenie kabla. 

Zapas kabla - dodatek długości kabla uzyskany przez ułozenie kabla w kształcie pętli lub zwojów. 

Mufa kablowa - element osprzętu kablowego słuzący do łączenia dwóch odcinków kabla. 

Pas rozbieralny - nawierzchnia drogowa pod którą ułozone są kable energetyczne. Konstrukcja 

nawierzchni umozliwia jej szybką i łatwą rozbiórkę oraz jej odtworzenie celem dotarcia do ułozonych 

kabli. 

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagłębiona w ziemi, słuząca do utrzymania rozdzielnicy w stabilnej 

pozycji pracy. 

Rozdzielnica nn - zespół urządzeń do rozdziału energii elektrycznej. 

Rozdzielnica SN - zespół urządzeń zasilanych z sieci energetyki zawodowej przeznaczonych do 

zasilania transformatora. 

Kontenerowa stacja transformatorowa - zespół urządzeń do zmiany napięcia ze średniego (15 kV) na 

niskie (400/230 V) wraz z urządzeniami do rozdziału energii elektrycznej zabudowanymi w kompletnej 

obudowie przystosowanej do transportu. 

Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa - konstrukcja urządzeń elektrycznych uniemozliwia 

pojawienia się napięcia na częściach ogólno dostępnych przewodzących i uniemozliwia dotknięcie 

części obwodu elektrycznego będącego pod napięciem. 
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Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami Inwestora. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Inwestora. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 00. 

 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Materiały do wykonania instalacji nalezy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami Inwestora. 

Zestawienie materiałów podano w dokumentacji projektowej. Materiały powinny być jak określono w 

specyfikacji bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inwestora. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

Materiały do wykonania prac związanych z budową sieci elektrycznej średniego i niskiego napięcia, 

budową rozdzielnic oraz budową kanalizacji telekomunikacyjnej: 

• piasek; 

• folia ostrzegawcza; 

• rury dla przepustów kablowych; 

• kable; 

• rozdzielnice niskiego napięcia; 

• bednarka; 

• materiały wskazane w dokumentacji projektowej i wytycznych techniczno-wykonawczych 

instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych. 

 

 - Piasek 

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego 

wymaganiom BN-87/6774-04. 

 - Folia ostrzegawcza 
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Folia powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW, koloru niebieskiego i czerwonego, o 

grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03. 

 -  Rury dla przepustów kablowych 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 

wytrzymałych  mechanicznie,  chemicznie  i  odpornych   na   działanie   łuku   elektrycznego.   Rury   

uzywane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie 

obciązenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 

powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

80/C-89205. 

Dla ochrony istniejących kabli stosować nalezy rury dwudzielne, których połówki łączy się na zatrzaski 

będące elementem rury. Na załamaniach istniejących kabli stosować kolanka dzielone łączone ze sobą 

jak rury dwudzielne. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywać na utwardzonym placu, w 

nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

 

 - Kable 

Nalezy stosować kable z zyłami miedzianymi w powójnej izolacji poliwinylowej na znamionowe 

napięcie 0,6/1 kV i 20 kV. Przekrój dobrany w zalezności od przewidywanego obciążenia, 

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe, dopuszczalnego spadku 

napięcia oraz skuteczności ochrony przed porazeniem prądem elektrycznym. 

 

 - Rozdzielnice niskiego napięcia - RG 

Rozdzielnica powinna być zgodna z dokumentacją projektową i odpowiadać wymaganiom PN-91/E- 

05160/01 i BN-82/8872-01, jako konstrukcja wolnostojąca o stopniu ochrony IP 65, w wykonaniu z 

tworzywa termoutwardzalnego. Szafa powinna być przystosowana do sieci kablowej, tak od strony 

zasilania jak i odbioru i wykonana na napięcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz. 

Rozdzielnica powinna składać się z członów: 

• zasilającego dostosowanego do podłączenia kabla o przekroju zył do 240 mm2, 

• odbiorczych składających się z pól odpływowych, wyposazonych w odłączniki, rozłączniki 

bezpiecznikowe, podstawy bezpiecznikowe mocy. W rozdzielnicach przewidziane są równiez układy 

pomiary zuzycia energii elektrycznej. 

Do podłączenia kabli odbiorczych człon powinien posiadać uniwersalne zaciski śrubowe, umozliwiające 

przykręcenie zył o przekroju do 240 mm2. Składowanie rozdzielnic powinno odbywać się w 

zamkniętym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem się kurzu i przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 
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 - Bednarka 

Bednarkę stanowi płaskownik stalowy ocynkowany, który powinien spełniać wymagania normy PN-

67/H-92325. Przekroje bednarki określone są na rysunkach i schematach. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. Prace związane z wykonaniem robót 

elektrycznych będą wykonywane ręcznie i przy uzyciu narzędzi zmechanizowanych, takich jak: młotki 

elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kołków i gwoździ, narzędzia specjalizowane 

do obróbki kabli i przewodów. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejących urządzeń 

podziemnych winne być wykonywane ręcznie. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć 

trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości techniczne (np. udźwig, nośność, ciśnienie 

temperatury uzytkowania, prędkości itp.). Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca 

powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robót. Sprzętami, 

które m.in. mogą być uzywane do robót są: 

• spawarki transformatorowe, 

• zurawie samochodowe, 

• samochody skrzyniowe, 

• samochody dostawcze, 

• samochody samozaładowcze, 

• przyczepy do przewozu kabli, 

• ciągniki kołowe, 

• zurawie samochodowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt uzywany do realizacji 

robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 

Programem Zapewnienia Jakości i który uzyskał akceptację Inwestora. Wykonawca dostarczy 

Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uzytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. Do transportu materiałów, sprzętu i urządzeń 

stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inwestora środki transportu: 

• samochody skrzyniowe, 

• samochody dostawcze, 
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• samochody samozaładowcze, 

• przyczepy do przewozu kabli. 

Materiały   przewidziane   do   wykonania   robót   mogą   być   przewozone   dowolnymi   środkami   

transportu  z zachowaniem zasad  kodeksu  drogowego.  Dla  materiałów  długich  nalezy  stosować  

przyczepy  dłuzycowe,  a materiały wysokie nalezy zabezpieczyć w czasie transportu przed 

przewróceniem oraz przesuwaniem. 

Bębny z kablami nalezy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Nalezy unikać 

transportu kabli w temperaturze nizszej od –10oC. W czasie transportu i przechowywania materiałów 

elektrycznych i elektronicznych nalezy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 

tych urządzeń, zastrzezonych przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń nalezy 

przestrzegać zaleceń producentów, a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczyć przed 

nadmiernymi  drganiami  i  wstrząsami oraz przesuwaniem się.  Aparaturę i  urządzenia  ostroznie 

załadowywać   i zdejmować, nie narazając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. W 

przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzieć mozliwość demontazu 

najbardziej wrazliwych urządzeń, osobny ich transport i ponowny montaz w szafie na obiekcie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Programem Zapewnienia Jakości i w 

sposób, który uzyskał akceptację Inwestora oraz jest zgodny z postanowieniami Kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 

 

5.2. Dostawa materiałów 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i  składowisk  na  placu  budowy.  Jest  to  konieczne  ze  

względu  na rodzaj materiałów. Pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, zabezpieczać 

materiały od wpływów atmosferycznych, a takze w razie potrzeby utrzymanie wewnątrz odpowiedniej 

temperatury i wilgotności. Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i sprzętu 
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zmechanizowanego stosowanych do robót, powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, 

wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający 

rozładunek, załadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotów. Powinny być zabezpieczone 

przed wstępem osób niepowołanych. W czasie transportu i składowania końce kabli powinny być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i wpływami środowiska. Kontenerowa stacja transformatorowa po 

przywiezieniu powinna być ustawiona na przygotowanym wcześniej docelowym miejscu jej ustawienia. 

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, kable, 

urządzenia prefabrykowane nalezy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi 

lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów nalezy zwrócić uwagę na zgodność 

stanu faktycznego z dowodami dostawy. Wszystkie te dokumenty nalezy przechowywać z duzą 

starannością. 

 

5.3. Roboty demontażowe 

Przed przystąpieniem do robót związanych z demontazem istniejących kabli i rozdzielnic nalezy 

uzgodnić z uzytkownikiem dokonanie wyłączeń i przełączeń sieci elektroenergetycznej, aby mieć 

pewność o braku napięcia w stacji transformatorowej oraz demontowanych obwodach. Roboty związane 

z demontazem nalezy prowadzić ostroznie w sposób pozwalający na mozliwość dalszego wykorzystania 

zdemontowanych elementów i odcinków kabli. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontazu w taki sposób, aby elementy urządzeń 

demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich demontaz. W 

przypadku niemozności zdemontowania elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca 

powinien powiadomić o tym inspektora nadzoru robót elektrycznych wyznaczonego przez Inwestora i 

uzyskać jego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego 

przekazania Inwestorowi wszystkich materiałów pochodzących z demontazu zbędnych sieci i urządzeń. 

Te zdemontowane materiały, które Zamawiający oceni jako bezuzyteczne Wykonawca przewiezie na 

wysypisko i zutylizuje na własny koszt. 

 

5.4. Demontaż rozdzielnic 

W projekcie przewidziano demontaz rozdzielnic kolidujących z nowym planem zagospodarowania 

terenu i zbędnych z nowo projektowanymi. Do demontazu rozdzielnic mozna przystąpić po uzyskaniu 

pewności o braku napięcia we wszystkich kablach i przewodach podłączonych do rozdzielnicy. Po 

zdemontowaniu rozdzielnic nalezy wykopać ich fundamenty. Zdemontowane rozdzielnice i fundamenty 

nalezy przekazać Inwestorowi. 
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5.5. Demontaż kabli 

Istniejące kable przewidziane do demontazu nalezy odkopywać sprzętem ręcznym zachowując 

szczególną ostrozność. Przed przystąpieniem do wykopywania kabli nalezy uzyskać pewność o braku 

napięcia. Wszystkie inne napotkane kable traktować jako czynne. Zdemontowane odcinki kabli 

przekazać Inwestorowi. 

 

5.6. Roboty przygotowawcze 

Wytyczenie linii kablowych powinno być dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednią 

jednostkę, posiadającą stosowne uprawnienia na podstawie uzgodnionej lokalizacyjnie dokumentacji 

geodezyjnej. 

 

5.7. Roboty związane z układaniem kabli ziemnych 

Wykopy pod linie kablowe nalezy wykonywać sprzętem ręcznym. Szerokość rowu kablowego nie 

powinna być mniejsza od 0,4 m. Zmiany kierunku rowu kablowego nalezy wykonywać po łuku. 

Promień łuku  dla kabli nie moze być mniejszy niz 10 krotna średnica kabla. Głębokość rowu 

kablowego powinna być taka, aby po uwzględnieniu nasypanej warstwy piasku oraz średnicy kabla 

odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu nie była mniejsza od 0,7 m dla kabli nn i 0,8 

m dla kabli SN. Minimalną głębokość ułozenia kabli nalezy liczyć od rzędnych projektowanych 

nawierzchni drogowych i projektowanych rzędnych terenu w miejscu ułozenia kabli. 

Nalezy wyraźnie oznakować i zabezpieczyć wykopy pod linie i kanalizację kablową. Urobek z 

wykopów wykonywanych ręcznie nalezy odkładać na powierzchnię terenu w odległości od krawędzi 

zapewniającej, ze wydobyty grunt nie zsypie się ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien 

stanowić zabezpieczenie przed prawdopodobnym spływem wody opadowej do wykopu. Zasypanie 

fundamentu lub kabla nalezy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 

odpadków). Zasypanie nalezy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami 

ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,98 według 

BN-77/8931-12. Zagęszczenie nalezy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń 

fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, 

nalezy odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora lub wywieźć z terenu budowy i zutylizować na 

własny koszt. 

 

5.8. Kanalizacja kablowa 
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Zgodnie z dokumentacją budowy nowe kable zasilające projektowane stacje transformatorowe będą 

układane w istniejącej kanalizacji kablowej. W związku z powyzszym prace nalezy prowadzić w 

uzgodnieniu z gestorem sieci elektroenergetycznej. 

 

5.9. Przepusty kablowe 

Rury przepustów nalezy układać na głębokości gwarantującej przykrycie warstwą ziemi minimum 0,7 

m. Minimalną głębokość ułozenia kanalizacji nalezy liczyć od rzędnych projektowanych nawierzchni 

drogowych i rzędnych terenu. Rury układać prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym 

niz 0,1%. Gięcie rur jest dopuszczalne tylko w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i 

niemozliwych do usunięcia przeszkód. 

Rura składana z odcinków musi być na całej długości szczelna i sztywna. Nie nalezy łączyć w jednym 

ciągu rur z róznych materiałów lub o róznych grubościach ścianki. Przed ułozeniem rur nalezy 

sprawdzić, czy dno wykopu jest równe i stabilne. Rury do głębokości przykrycia wynoszącej 10 cm 

zasypywać piaskiem lub przesianym gruntem z zagęszczaniem przez polewanie wodą. Ubijanie gruntu 

mozna zacząć, gdy przykrycie rur wynosi 25 cm. 

 

5.10. Roboty instalacyjno – montażowe 

5.10.1.  Rozdzielnice niskiego napięcia 

Rozdzielnice dostarczane będą na plac budowy kompletnie zmontowane na warsztacie u Wykonawcy. 

Montaz  rozdzielnic   nalezy   wykonać   według   instrukcji   montazu   dostarczonej   przez   

producenta   szafy   i fundamentu. Instrukcja powinna zawierać  wskazówki dotyczące  montazu i  

kolejności  wykonywanych robót,  a mianowicie: 

• wykopów pod fundament, 

• montaz fundamentu prefabrykowanego, 

• ustawienie i zamontowanie rozdzielnicy na fundamencie, 

• wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej i uziemiającej, 

• podłączenie do rozdzielnicy kabli zasilających i odpływowych, 

• zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe. 

 

5.10.2.  Układanie kabli w ziemi 

W gruntach nie piaszczystych kable nalezy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m i zasypywać 

warstwą piasku 0,1 m, a pozostałą część wykopu nalezy wypełnić gruntem rodzimym. Zaleca się 

ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny być ułozone w wykopie w jednej warstwie, linią falistą z 



Projekty i Nadzory mgr inż. Tomasz Tatarski       ul. Wylotowa 87o/6, 78-100 Kołobrzeg 
tomekmarzena@vp.pl                                                                                        t.601936380 

 

STWiOR  - „Budowa budynku dyspozytorni w Kołobrzegu”   133/205 

 

 

 

zapasem nie mniejszym niz 1 – 3 % długości wykopu. Po obydwu stronach muf zaleca się 

pozostawienie zapasu kabla, nie mniejszego niz 2 

m. Kazdy z krzyzujący się kabli z innymi kablami nalezy chronić przed uszkodzeniem w miejscu 

skrzyzowania na długości 0,5 m w obie strony osłoną rurową. Nad kablem ułozyć folię z tworzywa 

sztucznego o trwałym kolorze czerwonym (dla kabli SN) lub niebieskim (dla kabli nn) o grubości, co 

najmniej 0,4 ÷ 0,6 mm, szerokości nie mniejszej niz 20 cm w pionowej odległości od kabla, co najmniej 

25 cm. 

Przy układaniu kabli promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 10-krotnej zewnętrznej 

średnicy kabla dla kabli wielozyłowych. Kabla nie nalezy układać, jezeli temperatura otoczenia i 

temperatura kabla jest nizsza od 0 oC. Miejsca ułozenia muf kablowych i załamań tras kablowych 

zaleca się oznakować za pomocą słupków betonowych, oznaczonych literą „M”. Wzdłuz kabli niskiego 

napięcia, na folii układać nalezy płaskownik stalowy, ocynkowany o wym. 40x5 mm, do którego 

podłączone zostaną metalowe obudowy rozdzielnic. 

  

5.10.3. Wciąganie kabli do przepustów 

Kabel wciągać dokładnie wzdłuz osi właściwej rury kanalizacji kablowej. Właściwy kierunek ciągnięcia 

nalezy osiągnąć stosując bloczki zaczepione w studni. W jednej rurze powinien być ułozony jeden 

kabel, o ile nie stanowi z drugim kablem jednego obwodu. Kable w miejscach wprowadzenia i 

wyprowadzenia z rur ochronnych nie powinny opierać się o krawędzie rur. Wprowadzenia i 

wyprowadzenia z rur powinny być uszczelnione materiałami włóknistymi lub pianką uszczelniającą. 

Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenie kabli (mufy kablowe) znajdowały się we wnętrzu rur 

ochronnych. Wzdłuz kanalizacji kablowej nalezy ułozyć płaskownik stalowy ocynkowany 40x5 mm, do 

którego podłączone zostaną metalowe obudowy rozdzielnic i gniazd wtykowych. 

 

5.10.4. Oznaczenia linii kablowych 

Kable powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki w odstępach nie większych niz 

10 m dla kabli ułozonych w ziemi i w kazdej studni kablowej dla kabli ułozonych w kanalizacji 

kablowej. Linię kablową nalezy oznakować pasem folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej. 

Treść oznacznika nalezy uzgodnić z Zamawiającym i ZMPG S.A.. Umieszczone na oznaczniku napisy 

powinny zawierać co najmniej: 

• symbol i numer ewidencyjny kabla, 

• typ kabla, 

• znak fazy (dla kabli jednozyłowych), 

• znak właściciela, 
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• rok ułozenia. 

 

5.10.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

Jako  ochronę  przeciwporazeniową  dodatkową  zastosowano  Szybkie  Wyłączenie  Zasilania  zgodnie  

z PN-IEC 60364-4-41. W tym celu w rowie kablowym obok kabli nalezy układać bednarkę stalową 

ocynkowaną 40x5   mm  i  połączyć  ją  elektrycznie  z  zaciskiem  uziemiającym  rozdzielnic.  Od   

zacisków  ochronnych     do elementów przewodzących dostępnych, nalezy układać przewody 

oznaczone jako ochronne o zyle miedzianej o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2. Ewentualne 

łączenie odcinków bednarki nalezy wykonywać przez spawanie. Bednarka w ziemi nie powinna być 

układana płycej niz 0,6 m i powinna być zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu. Przy połączeniu 

bednarki z zaciskami uziemiającymi nalezy zwrócić uwagę, aby połączenie wykonane zostało śrubą o 

średnicy co najmniej 10 mm. Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie większa niz 10 . 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00. 

 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadać atest fabryczny lub 

świadectwo jakości wydane przez producenta oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR-ki 

w języku polskim. 

 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

Nalezy skontrolować i przebadać: 

• zgodności z Dokumentacją Projektową i przepisami, 

• poprawność montazu, 

• kompletność wyposazenia, 

• poprawność oznaczenia, 

• brak widocznych uszkodzeń, 

• nalezyty stan izolacji, 

• skuteczność ochrony od porazeń, 

• poprawność działania algorytmów sterowania, 

 • poprawność wskazań urządzeń pomiarowych w pełnym  zakresie  pomiarowym,  a jezeli to  

niemozliwe  to  w największym projektowanym zakresie pomiarowym, 

• poprawność działania algorytmów zgodnie z wytycznymi technologicznymi. 
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6.3. Badania i pomiary pomontażowe 

6.3.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. Przez sprawdzenie „na zgodność z 

Dokumentacją Projektową” nalezy rozumieć sprawdzenie wszystkich elementów przedstawionych 

liczbami (np. domiar) lub symbolami (np. typ kabla, nr studni) na rysunkach. 

 

6.3.2. Wykopy pod fundamenty i kable 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 

Po zasypaniu fundamentów lub kabli nalezy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić 

sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,98 

wedługBN-77/8931- 12. 

 

6.3.3.  Fundamenty 

Program badań  powinien  obejmować  sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów,  wyglądu  zewnętrznego  

oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej oraz   wymaganiami   PN-80/B-03322  i  PN-88/B-30000.  Ponadto  nalezy  sprawdzić   

dokładność   ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 

 

6.3.4. Linie kablowe 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych nalezy przeprowadzić oględziny i pomiary 

następujących elementów linii kablowej: 

• głębokość wykonanych wykopów, 

• grubość podsypki piaskowej pod i nad kablem, 

• odległość ułozenia folii ochronnej nad kablem. 

Pomiary nalezy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za 

dobre, jezeli nie odbiegają od załozonych w dokumentacji nie więcej niz o 10 ‰. 

 

6.3.5. Przepusty kablowe 

Nalezy sprawdzić: 

• uporządkowanie terenu wzdłuz ciągów przepustów, 

• przebieg przepustów na zgodność z Dokumentacją Projektową, 

• drozność rur, 

• przed ułozeniem rur sprawdzić czy połączenia odcinków rur są sztywne i szczelne, 
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• sprawdzić wzrokowo powłokę antykorozyjną (smołowanie) zewnętrznej powierzchni rur 

stalowych, 

• sprawdzić szczelność wychodzących ze studni rur, 

• sprawdzić szczelność i dokładność zamknięcia połówek rur dwudzielnych. 

 

6.3.6. Rozdzielnice 

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzić, czy rozdzielnica lub jej części odpowiadają tym wymaganiom 

dokumentacji projektowej, których spełnienie moze być stwierdzone bez uzycia narzędzi i bez 

demontazu podzespołów. Sprawdzeniem nalezy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza: 

• stan pokryć antykorozyjnych, 

• ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów 

mogących znaleźć się pod napięciem, 

• jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych, 

• jakość konstrukcji. 

 Po zamontowaniu rozdzielnicy nalezy sprawdzić: 

• jakość połączeń śrubowych pomiędzy elementem nośnym a konstrukcją rozdzielnicy, 

• stan powłok antykorozyjnych, 

• jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych, 

• zgodność schematu rozdzielnicy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być 

zamieszczony na widocznym miejscu wewnątrz szafy. 

 

  

6.4. Pomiary elektryczne 

6.4.1. Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości zył oraz zgodności faz nalezy wykonać przy uzyciu przyrządów o napięciu 

nieprzekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznać za pozytywny, jezeli poszczególne zyły nie 

maja przerw oraz jeśli fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

 

6.4.2. Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar nalezy wykonać za pomocą megaomomierza, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do 

ustalenia się mierzonej wartości. Wynik nalezy uznać za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co 

najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli. 

 

6.4.3. Próba napięciowa izolacji 
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Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby 

napięciowej linii wykonanych kablami o napięciu do 1 kV. Próbę napięciową nalezy wykonać prądem 

stałym lub wyprostowanym. Wynik próby napięciowej izolacji nalezy uznać za dodatni, jezeli: 

• izolacja kazdej zyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i objawów przebicia 

częściowego napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla. 

• wartość prądu upływu dla poszczególnych zył nie przekroczy 300 µA i nie wzrasta w czasie 

ostatnich 4 min. W liniach o długości mniejszej niz 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 µA. 

 

6.4.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Po wykonaniu uziomów ochronnych nalezy wykonać pomiary ich rezystancji. Natomiast po wykonaniu 

wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy pomierzyć impedancję pętli zwarciowych dla 

stwierdzenia skuteczności ochrony przed porazeniem prądem elektrycznym. Wszystkie wyniki 

pomiarów nalezy zamieścić w protokole pomiarowym i przekazać Inwestorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. Obmiar prowadzony będzie według projektowego 

przedmiaru robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. Odbiór jest potwierdzeniem 

wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. Płatności będą dokonywane na 

podstawie finansowych protokołów odbioru robót 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

• PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach. 

• PN-EN 12665 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań 

dotyczących oświetlenia. 
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• PN-EN 50086-1 2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 

„Wymagania ogólne”. 

• PN-EN 50164-1:2002 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1: Wymagania 

stawiane elementom połączeniowym. 

• PN-EN 50164-2:2003 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC). Część 2: Wymagania 

dotyczące przewodów i uziomów. 

• PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porazeniem 

prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych 

czynnych. 

• PN-EN 62208:2006 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania 

ogólne. 

• PN-EN 50310:2006 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

• PN-EN 50368:2007 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych. 

• PN-IEC 60050-151:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 151: 

Urządzenia elektryczne i magnetyczne. 

• PN-IEC 60050-195:2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i 

ochrona przeciwporazeniowa. 

• PN-IEC 60050-301:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Terminy ogólne 

dotyczące pomiarów w elektryce. Przyrządy pomiarowe elektryczne. Przyrządy pomiarowe 

elektroniczne. 

• PN-IEC 60050-441:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 441: 

Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki. 

• PN-IEC 60050-442:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt 

elektroinstalacyjny. 

• PN-IEC 60050(604):1999  Międzynarodowy  słownik  terminologiczny elektryki.  Wytwarzanie,  

przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja. 

• PN-IEC  60050-826:2007  Międzynarodowy  słownik   terminologiczny   elektryki.   Instalacje   

elektryczne w obiektach budowlanych. 

• PN-EN 60079-10:2003 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Część 

10: Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych. 

• PN-EN 60079-17:2003 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Część 

17: Kontrola i obsługa instalacji elektrycznych w obszarach niebezpiecznych (innych niz kopalnie). 
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• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. 

• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporazeniowa. 

• 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 przetęzeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obnizeniem napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porazeniem prądem elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI)     w instalacjach obiektów budowlanych. 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 

ochrony przed  prądem przetęzeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zalezności od wpływów zewnętrznych. 

Ochrona przeciwpozarowa. 

• PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz 

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz 

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz 

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz 

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
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• PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz 

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz 

wyposazenia elektrycznego. Obciązalność prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz 

wyposazenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz 

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia. 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 

• PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 

przewodzącymi. 

• PN-EN  60439-1:2003/A1:2005  Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Część  1:  

Zestawy  badane  w pełnym i niepełnym zakresie badań typu (Zmiana A1). 

• PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania 

dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach 

dostępnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe. 

• 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 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

• PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące. 

• PN-EN 60898-1:2007 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetęzeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego (Zmiana A11). 

• PN-EN  60998-1:2006   Osprzęt   połączeniowy  do   obwodów  niskiego   napięcia   do   uzytku   

domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN 61008-1:2007 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róznicowoprądowe bez 

wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: 

Postanowienia ogólne. 
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• PN-EN 61009-1:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róznicowoprądowe z 

wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: 

Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady 

ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 

• PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń. 

 • PN-EN 61557-1:2007  Bezpieczeństwo  elektryczne  w  niskonapięciowych  sieciach  

elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 

przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 1: 

Wymagania ogólne. 

• PN-EN 61557-2:2007  Bezpieczeństwo  elektryczne  w  niskonapięciowych  sieciach  

elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 

przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 2: 

Rezystancja izolacji. 

• PN-EN 61557-3:2007  Bezpieczeństwo  elektryczne  w  niskonapięciowych  sieciach  

elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 

przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 3: Impedancja 

pętli zwarcia. 

• PN-EN 61557-4:2007  Bezpieczeństwo  elektryczne  w  niskonapięciowych  sieciach  

elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 

przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 4: 

Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych. 

• PN-EN 61557-5:2007  Bezpieczeństwo  elektryczne  w  niskonapięciowych  sieciach  

elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 

przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 5: 

Rezystancja uziemień. 

• PN-EN 61557-6:2008  Bezpieczeństwo  elektryczne  w  niskonapięciowych  sieciach  

elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 

przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub   monitorowania  środków  ochronnych.  Część  6:  

Urządzenia  róznicowoprądowe  (RCD)  stosowane   w sieciach TT, TN i IT. 

• PNEN 61557-7:2007  Bezpieczeństwo  elektryczne  w  niskonapięciowych  sieciach  

elektroenergetycznych  o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 
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przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 7: Kolejność 

faz. 

• PN-EN  61557-10:2004 Bezpieczeństwo  elektryczne  w niskonapięciowych sieciach 

elektroenergetycznych  o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 

przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 10: 

Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków 

ochronnych. 

• PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody jednozyłowe o izolacji polwinitowej. 

• PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego  przeznaczenia  do  układania  na  

stałe.  Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

• PN-E-90400:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne 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-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. 

• PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na  napięcie  znamionowe  

nieprzekraczające  450/750 V. Część 4: Przewody o izolacji i powłoce poliwinitowej do układania na 

stałe. 

• ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – ogólne wymagania 

techniczne. 

• ZN - 96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna – wymagania i badania. 

• ZN - 96/TP S.A. – 016 – Rury polietylenowe karbowane dwustronne. 

• ZN - 96/TP S.A. - 020 - Złączki rur. 

• ZN - 96/TP S.A. – 021 – Uszczelki końców rur. 

• ZN - 96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• N SEP-E-001 – Sieci niskiego napięcia. Ochrona przeciwporazeniowa. 

• N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

• 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 2010 r. nr 243 poz. 1623 ). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z 

późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

montazu      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). 

• 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. z 2004 r. nr 195 poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2005 r. nr 219 poz. 1864) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 10 

WYKONANIE INSTALACJI I PRZYŁĄCZY SANITARNYCH 

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE ST-10.1 

   

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST – 10.1 są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedsięwzięcia „Budowa budynku 

dyspozytorni w Kołobrzegu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ST – 10.1, jako część Dokumentów 

Przetargowych  i Kontraktowych, nalezy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zakresu robót 

objętych przedmiotem zamówienia wskazanym w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót związanych z 

realizacją przedsięwzięcia ujętego w pkt.1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności dotyczące wykonania i 

odbioru przyłącza wodociągowego wraz z uzbrojeniem dla prawidłowego funkcjonowania budynku 

dyspozytorni, które będą wykonywane w ramach prac ujętych w Dokumentacji Projektowej 

przedsięwzięcia „Budowa budynku dyspozytorni w Kołobrzegu”. Zestawienie Dokumentacji 

Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00. 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z budową przewodów 

wodociągowych wody wraz z uzbrojeniem z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

• przewiduje wykonanie zagęszczonych podsypek wyrównawczych z piasku średniego dobrze 

uziarnionego grubości 10 cm, 

• obiekty występujące na trasie przewodu należy także posadowić na zagęszczonej podsypce z 

piasku, a przy występowaniu wody gruntowej na zagęszczonej podsypce z piasku wykonanej na 

geowłókninie, 

• nad przewodami z tworzyw sztucznych należy ułożyć taśmę PE z wtopioną wkładką 

identyfikacyjną z drutu miedzianego, 
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• krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy przy wykonywaniu robót 

zabezpieczyć podwieszając je, 

• przejścia przewodów przez ściany obiektów sieciowych wykonać jako szczelne, W zakres Robót 

ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi: 

 Przewód wodociągowy – połączenie wodociągowe 

Przyjęto wykonanie połączenia wodociągowego woda zimna z rur PE, długość zg. z projektem 

 Montaż armatury wodociągowej na istniejących i projektowanych przewodach 

Przyjęto montaż: 

- zaworów odcinających; 

Armaturę należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras oraz ich 

inwentaryzację powykonawczą. 

  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie nr 3 „Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociągowych” wydanych przez COBRTI 

INSTAL, obowiązującymi normami i Dokumentacją Projektową oraz ST-00. 

 

1.4.1. Pojęcia ogólne: 

Przewód wodociągowy – połączenie wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzania wody 

do instalacji wodociągowej. 

Urządzenia uzbrojenia sieci: 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 

działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

Armatura sieci wodociągowej – w zależności od przeznaczenia: 

- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 

Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń 

zewnętrznych i do zabezpieczania rurociągu przy pokonywaniu przeszkód terenowych. 

Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczeniem się w poziomie i w pionie 

na skutek ciśnienia. 

Inne definicje – pozostałe definicje zgodnie z normą PN-B-01060. 

 

1.5. Wymagania dotyczące Robót 

 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w 

ST-00. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00 

„Wymagania ogólne”. Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Zastosowane materiały dobrano tak, aby 

ich skład a także wzajemne oddziaływania nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian 

powodujących obniżenie trwałości sieci. 

• Rury przewodowe: 

- Rury PE do przesyłania wody. 

- Rury de 63, łączone za pomocą łączników zaciskowych bądź poprzez zgrzewanie elektrooporowe. 

• Kształtki 

Na zmianach kierunku kształtki z PE systemowe dla zastosowań rur PE. 

• Rury ochronne 

Przejścia przez ściany w rurach ochronnych.. 

• Kruszywo 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-87/B-01100. 

• Pierścienie samouszczelniające 

Pierścienie samouszczelniające do uszczelniania końców rur ochronnych. 

• Opaski dystansowe 

Opaski dystansowe z HDPE typu F/G na rurach przewodowych ułożonych w rurze ochronnej. 

• Mieszanka betonowa 

Beton klasy B15 wg PN-88/B-06250 do wypełnienia przestrzeni między tylną ścianą bloku a gruntem 

rodzimym w przypadku, gdy ten swą tylną ścianą nie będzie się opierał o grunt nienaruszony. 

• Armatura sieci wodociągowej 

Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN1074-1÷5:2002 oraz 

PN-89/M74092, PN-EN12201-1. 

• Armatura zaporowa. 

Jako armaturę odcinającą należy stosować zawory stalowe ocynkowane dopuszczone do kontaktu z 

wodą pitną). 

• Bloki oporowe i podporowe 
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Bloki oporowe i podporowe wykonać według BN-81/9192-04. 

Bloki oporowe i podporowe należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, a 

także na zmianach kierunku: 

• dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek. 

• dla przewodów żeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy 

powyżej 80 mm i kącie odchylenia większym niż 100. 

W rurociągach z PE w miejscu bloków oporowych jako sztywne wzmocnienie złącz kielichowych 

można stosować: opaski i dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek, nasuwki 

dwudzielne skręcane, ściągi składające się z dwóch opasek. 

  

2.2. Składowanie materiałów 

2.2.1. Rury przewodowe 

Rury z PE można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej w wiązkach, 

opierając ramkę o ramkę, jedna na drugiej nie wyżej niż na 2m. Spodnia warstwa rur powinna być 

ułożona na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór max. 2m. W okresie letnim 

zabezpieczyć rury przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenia. Rur z 

PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury mają na obu końcach zaślepki, które 

należy zdejmować bezpośrednio przed montażem. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury 

według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

 

2.2.2.  Armatura 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

 

2.2.3.  Bloki oporowe i podporowe 

Bloki oporowe i podporowe składować na placu składowym lub stanowisku przyobiektowym. Ponad 

obszarem składowisk nie mogą przebiegać napowietrzne przewody instalacji energetycznych, 

oświetlenia itp. Składowane bloki oporowe należy ustawić w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu I 

można składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki. 

 

2.2.4.  Skrzynki uliczne 
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Skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających korodująco. 

Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione. 

 

2.2.5. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

 W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 

wykończeniowych: 

• piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 

• żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

• koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 

• spycharkę do 100 KM, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 

wibracyjny, 

• specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 

 Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 

• samochód dostawczy do 0,9 t, 

• samochód skrzyniowy do 5 t, 

• samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 

• przyczepę dłużycową do 10 t, 

• żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 

• żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 

• wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

• wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 

• wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t, 

• zgrzewarkę do połączeń doczołowych, 
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• pojemnik do betonu do 0,75 dm3, 

• giętarkę do prętów mechaniczna, 

• nożyce do prętów mechaniczne elektryczne. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

właściwości wykonanych robót. 

 

4.2. Transport rur przewodowych 

Transport rur powinien odbywać się temperaturze otoczenia –500C do +300C. Wykonawca zabezpieczy 

wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy transporcie rur luzem powinny one na całej 

swej długości stykać się z podłogą pojazdu jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu to max 

wielkość nawisu może wynieść 1m, a przy układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 

powinna przekraczać 1m. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 

belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały 

załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed 

rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 

 

4.3. Transport armatury 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna być pakowana w 

skrzynie lub pojemniki. 

 

4.4. Transport kruszyw 
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Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem. 

 

4.5. Transport bloków oporowych 

Transport bloków może odbywać się dowolnymi transportu. Bloki mogą być układane w pozycji 

pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu ładunku wykorzystana była nośność 

środka transportu. Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwościa przesuwu w czasie jazdy 

przez maksymalne wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a 

burtami pojazdu). 

 

4.6. Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien 

powodować: 

• segregacji składników 

• zmiany składu mieszanki 

• zanieczyszczenia mieszanki 

•  obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

  

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Zasady wykonania robót podano w ST -03 „Roboty Ziemne i Przygotowawcze” 

 

5.3. Roboty ziemne 

Zasady wykonania robót podano w ST -03 „Roboty Ziemne i Przygotowawcze” 

 

5.4. Roboty montażowe 

5.4.1.  Warunki ogólne 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie 

mniej jednak niż 0,1%. Głębokość ułożenia przewodów przy stosowaniu izolacji cieplnej i środków 

zabezpieczających zgodnie z dokumentacją projektową 
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Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli 

powinna być zgodna z dokumentacją. 

 

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów 

Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej 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. 

 

5.4.3.  Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

• montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

• montaż odcinków rurociągu 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 ¼ obwodu. 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów. 

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, 

wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 

określonych w normach PN-EN 12201-1 - 4:2004. 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach 

rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm. 

Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich kształtek 

kołnierzowych (adaptorów czołowych). 

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada się na tę rurę 

kołnierz z żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz 

uszczelką musi znaleźć się wewnątrz złącza. 

 

5.4.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych 

Przejście przez ścianę za pomocą rur ochronnych 

Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z 

obu końców rury ochronnej zamknąć korkiem samouszczelniającym. 
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Rury ochronne izolowane fabrycznie. Do uzupełnienia nierówności i ubytków w izolacji zastosować 

(zgodnie z DIN30672). 

 

5.4.5. Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami i 

hydrantami, a także na zmianach kierunku: dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu 

kształtek, zaś dla przewodów żeliwnych o średnicy powyżej 80 mm i kącie odchylenia większym niż 

100. Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. 

W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a 

gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu 

wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy 

zalać betonem klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. 

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej 

spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-

81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od 

strony przewodu wodociągowego. 

 Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

• na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 

• w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. 

 Elementy montażowe 

Elementy te należy stosować: 

• sprzęgła i łączniki dla montażu zasuw i przewodów zlokalizowanych w gruncie oraz dla łączenia 

przebudowanych odcinków przewodów z istniejącymi. 

 

5.4.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy 

ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić: 

- dla przewodów z innych rur – 0,3 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu w obrębie strefy 

niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-

B-06050:1999. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje 
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to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,95. W 

przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu 

wzmocnioną podbudową drogi. 

 

5.4.7. Izolacje – zabezpieczenie przewodu 

Rury oraz elementy żeliwne i stalowe, złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie 

łącznikami, śrubowe powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją. Izolacja powinna stanowić 

szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć 

pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć. Połączenia rur żeliwnych i stalowych po 

przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu powinny być dokładnie oczyszczone, a 

następnie zaizolowane. Izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 10 cm poza połączenie z izolacją 

rur. Do izolacji rur należy stosować: lepiki asfaltowe odpowiadające normie PN-57/B-24625, asfalty 

przemysłowe izolacyjne PS odpowiadające normie PN-76/C-96178, welon z włókna szklanego wg BN-

87/6755-06. Bitumiczne powłoki na rurach należy wykonywać w oparciu o normy PN-70/M-97051. 

  

5.4.8. Próby ciśnieniowe, dezynfekcja 

• Środki ostrożności przed próbami przewodów 

Przed próbami przewodów Wykonawca powinien zapewnić, że jest on umocowany odpowiednio i 

parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na stały grunt lub odpowiednie 

tymczasowe zamocowanie. Otwarte końce powinny być zakończone korkami, pokrywami lub 

odpowiednio połączonymi ślepymi kołnierzami. 

• Świadectwo prób 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru przynajmniej jeden pełny dzień roboczy 

wcześniej o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku przewodów. 

 

5.4.9. Próby rurociągów ciśnieniowych 

Zwraca się uwagę Wykonawcy na procedury określone w Projekcie dla prób ciśnieniowych rurociągów 

oraz na Polskie Normy, PN – 97/B – 10725, (Próby ciśnieniowe). Próby rurociągów ciśnieniowych, 

według Kontraktu powinny przestrzegać procedur określonych w tym dokumencie. 

• Płukanie i czyszczenie przewodów 

Na zakończenie próby hydraulicznej na przewodzie, rurociąg powinien być dokładnie przepłukany 

czystą wodą w celu usunięcia luźnych materiałów wewnątrz rur. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za rurociągi, pompy, przyłącza etc., niezbędne do otrzymania wody 

do prób etc. z wodociągów łącznie ze związanymi kosztami. Obejmuje to zabezpieczenie beczkowozów 

i cystern, jeżeli są niezbędne. 

Wykonawca poczyni własne przygotowania i będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty związane z 

odprowadzeniem wody użytej do prób I czyszczenia. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 

 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Kontrolę, 

badania i pomiary wykonywać w oparciu o założenia normę:PN-B-10725:1997 

 

6.3. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

•  zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 

geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 

przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostałych. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie 

powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0,05 m, dla pozostałych ± 0,02 m, 

•  zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji, 

•  zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji, 

•  zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów 

kontrolnych, 

•  zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 

•  zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 

•  zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 

podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 

nadzorem, 
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•  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. Dotyczy to także przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej i na lub 

pod konstrukcją nośną. 

• Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem 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 protokółu odbioru 

technicznego - częściowego, 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, 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. 

 

6.4. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

• zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

• zbadaniu zgodności protokółów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych 

oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

• zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodociągowych układanych nad 

terenem, 

• zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 

• zbadaniu szczelności, komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach przez ściany. 

• Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów 

technicznych częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami 

podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokółu 

odbioru technicznego końcowego na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany 
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przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o 

wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

• Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

• Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. l p. 2 ustawy, przy odbiorze końcowym 

złożyć oświadczenia: 

- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach 

przepisami i polskimi normami), 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 

ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 

 

6.5. Badanie szczelności przewodu 

• próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymogami PN-B-

10725. Do próby należy przystąpić po usztywnieniu przewodu, właściwym jego zaślepieniu i 

odsłonięciu wszystkich uszczelnianych złączy. 

• W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 

warunków: 

• przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może 

być niższa niż 100C 

• napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu 

• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 200C 

• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w 

celu ustabilizowania 

• ciśnienie próbne powinno wynosić 1 MPa, po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w 

przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom 

• po zakończeniu próby szczelności należy ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, a 

przewód opróżnić z wody 

• Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach 

podpisanych przez wykonawcę, nadzór inwestorski i użytkownika. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” Jednostką 

obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociągowego. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe wykonania przewodu wodociągowego połączeniowego, 

• wykonania izolacji, 

• zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. Cena 1 m 

wykonanego i odebranego wodociągu obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu, 

- wykonanie sączków, 

- wykonanie włączenia do wodociągu, 

- ułożenie przewodów wodociągowych i armatury, 

- wykonanie izolacji, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz 414 z późniejszymi 

zmianami) 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 2164. poz.2164 z póżn. 

zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881). 
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• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. Nr 147 z 

2002r. poz. 1229). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 z 

późn.zmianami). 

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

późn.zmianami). 

• Ustawa z 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 

2086). 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747). 

 

Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. – w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 

1779) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 

2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – 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 2004r. – 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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Normy 

• PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowe. Wymaganie użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowe. Wymaganie użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 2: Armatura zaporowa. 

• PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowe. Wymaganie użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 3: Armatura zwrotna. 

• PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowe. Wymaganie użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające. 

• PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowe. Wymaganie użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 5: Armatura regulująca. 

• PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma. 

• PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

• PN-EN 12201 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do tworzyw sztucznych. Polietylen 

(PE). 

• PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

• PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

• PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

• PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 

• PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

• PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

• PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych. 

• BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne 

wykonania i wbudowania. 

• BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Wymiary i warunki 

stosowania. 

• PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
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Inne dokumenty 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 10 

WYKONANIE INSTALACJI I PRZYŁĄCZY SANITARNYCH 

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ ST-10.2 

   

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST – 10.2 są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedsięwzięcia „Budowa budynku 

dyspozytorni w Kołobrzegu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ST – 10.2, jako część Dokumentów 

Przetargowych  i Kontraktowych, nalezy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zakresu robót 

objętych przedmiotem zamówienia wskazanym w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót związanych z 

realizacją przedsięwzięcia ujętego w pkt.1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności dotyczące wykonania i 

odbioru przewodów grawitacyjnych projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej dla prawidłowego 

funkcjonowania budynku dyspozytorni, które będą wykonywane w ramach prac ujętych w 

Dokumentacji Projektowej przedsięwzięcia „Budowa budynku dyspozytorni w Kołobrzegu”. 

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00. 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z przewodami grawitacyjnymi 

kanalizacji sanitarnej zarówno w gruntach nawodnionych jak i nienawodnionych: 

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

• budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 

znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki licząc od strony budynku do wylotów 

kanałów burzowych albo deszczowych do odbiorników 
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Sieć kanalizacyjna sanitarna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo – 

gospodarczych i przemysłowych 

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

ciężkości Przykanalik – przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu 

ulicznego Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 

na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych 

Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden odpływowy 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 

płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. Pozostałe określenia zgodnie z normą PN-EN 752-1 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji zadania. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00 

„Wymagania ogólne”. 

 

2.1.1.  Rury kanałowe 

 Rury kielichowe PVC 

Rury PVC gładkie, lite, w kolorze czerwono-brązowym łączonych kielichowo z uszczelkami 

gumowymi wg PN-EN 1401-1:1995 o średnicy Ø0,160; 0,200; 0,250; 0,315 m . 
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2.1.2. Rury ochronne 

Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i 

odpornych na działanie czynników agresywnych. Do wykonania rur ochronnych stosować rury stalowe 

bez szwu walcowane na gorąco wg PN-80/H-74219 malowane wewnętrznie asfaltozą (WM) i 

zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2) lub rury polietylenowe 

PE 80 SDR17. 

 

2.1.3. Kształtki 

Na kanalizacji grawitacyjnej zamontować kształtki z PVC wg PN – EN 1401 – 1:1995 o średnicy 

Ø0,160 m, . 

 

2.1.4. Studzienki kanalizacyjne 

 Komora robocza 

Studzienki systemowe PCV 425, PCV 600, PCV 1000 z włazem betonowym kl. 40t 

 Dno studzienki 

Dno studzienki kineta rozdzielcza PCV425, PCV 600, PCV 1000 

 Właz kanałowy 

Na studzienkach zamontować włazy kanałowe betonowe typu ciężkiego klasy D400 wg PN-EN 

124:2000. 

 

2.1.5. Składowanie materiałów 

 Rury kanałowe 

Rury z PVC można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej w wiązkach, 

opierając ramkę o ramkę, jedna na drugiej nie wyżej niż na 2m. Gdy rury są składowane (po 

rozpakowaniu) w stertach, należy zastosować boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstępach 

co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna być ułożona na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm i 

wysokości takiej aby kielichy nie miały kontaktu z podłożem. Rozstaw podpór max. 2m. W stercie (rury 

po rozpakowaniu) nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, maksymalna wysokość składowania 

1,5m. Kielichy rur winny być tak wysunięte, aby końce rur z wyższej warstwy nie spoczywały na 

kielichach warstwy niższej. W okresie letnim zabezpieczyć rury przed nadmiernym wpływem 

promieniowania słonecznego poprzez zadaszenia. Rury PVC mają na obu końcach zaślepki, które 

należy zdejmować bezpośrednio przed montażem. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury 



Projekty i Nadzory mgr inż. Tomasz Tatarski       ul. Wylotowa 87o/6, 78-100 Kołobrzeg 
tomekmarzena@vp.pl                                                                                        t.601936380 

 

STWiOR  - „Budowa budynku dyspozytorni w Kołobrzegu”   164/205 

 

 

 

według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

 Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 

wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 

poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

 Cegła kanalizacyjna 

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 

odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu 

składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły 

powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki 

ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie 

przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie 

powinna przekraczać 2,2 m. 

 Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji powodujących korozje. Włazy 

powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

odwodniona. 

 Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 Cement 

Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w ilości 

zapewniającej ciągłość robót. Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach 

zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas 

przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
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W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 

wykończeniowych: żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, koparkę podsiębierną 0,25 

m3 do 0,40 m3, spycharkę do 100 KM, sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę 

wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 

 

3.3. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 

• samochód dostawczy do 0,9 t, 

• samochód skrzyniowy do 5 t, 

• samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 

• samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

• samochód beczkowóz 4 t, 

• beczkowóz ciągniony 4000 dm3, 

• przyczepę dłużycową do 10 t, 

• żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 

• żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 

• wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

• wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 

• wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t, 

• kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3, 

• pojemnik do betonu do 0,75 dm3, 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

właściwości wykonanych robót. 

 

4.2. Transport rur 
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Rury PVC w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 

belką (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na całej swej długości stykać się z podłogą 

pojazdu jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu to max wielkość nawisu może wynieść 1m. 

Pojazd powinien posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie 

mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji 

poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 

ruchu pojazdów. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym 

(o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

 

4.3. Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za 

pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 

ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego 

w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne 

obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie 

powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu 

samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach 

ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt 

kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem 

powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 

 

4.5. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast 

typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
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4.6. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 

segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 

przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

4.7. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem. 

 

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Zasady wykonania robót podano w ST -03 „Roboty Ziemne i Przygotowawcze” 

 

5.3.  Roboty ziemne 

Zasady wykonania robót podano w ST -03 „Roboty Ziemne i Przygotowawcze” 

 

5.4. Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót 

kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać 

zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i 

głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 

5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 

kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i 

podłoża na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej układać zgodnie z wymaganiami 

normy PN-92/B-10735. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją 
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Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 

wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i 

składowania. Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 

zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku 

dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na 

całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami 

kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. 

Poszczególne rury należy unieruchomić /przez obsypanie ziemią po środku długości rury/ i mocno 

podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia 

złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy 

mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego 

przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać <20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien 

być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać <1 cm 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 

zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 

odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 

wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

 

5.4.2. Kanały z rur PVC 

Rury z PVC układać przy temperaturze powietrza od 00C do +300C. Przy układaniu pojedynczych rur 

na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu; 

- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa /do, której jest wciskany bosy koniec następnej 

rury/winna być obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków 

połączenia rur . Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 

uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu 

należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności 

przygotowawcze, takie jak: 

- przycinanie rur, ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 

150 . Wymiary wykonanego skosu powinny być, takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury 
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była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym 

wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane wykonać wkładając do 

wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną, pierścieniową uszczelkę gumową., a następnie 

wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 

silikonowym. 

Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 

granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

 

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne 

Elementy zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego. 

Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie, wykorzystując oznaczenie 

montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać 

równolegle z budową kanalizacji sanitarnej. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy 

przestrzegać następujących zasad: 

- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 

bocznych, 

- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (przy tych samych średnicach), oraz wierzch 

w wierzch przy średnicach różnych. 

- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywać należy zasadniczo w 

wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu 

wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

• komory roboczej, 

• dna studzienki, 

• włazu kanałowego, 

• stopni złazowych. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem 

plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez 

kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a 

na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie 

średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony 

pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy 

kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany 
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średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.. Studzienki powinny mieć 

właz typu ciężkiego. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 

trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad 

poziomem terenu; W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo 

stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi 

stopni 0,30 m. 

 

5.4.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych 

Rury ochronne montować należy w następujących przypadkach: 

- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociągiem (wodociąg pod kanalizacją) 

- przy kolizji przewodów energetycznych z projektowaną siecią 

Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza obiektem w odległości od 1 do 2 m od jego 

krawędzi. Rurę ochronną należy na obu końcach uszczelnić pianką poliuretanową i zabezpieczyć 

rękawem termokurczliwym. Ma to zabezpieczyć wolną przestrzeń między przewodem a rurą ochronną 

przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń. Na przewodach wodociągowych 

zamontować rury ochronne dwudzielne. 

 

5.4.5. Izolacje 

Izolację rur, studzienek wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową. 

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną . Dopuszcza się 

stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru szczególnie w przypadku 

środowiska silnie agresywnego (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia 

czynnika agresji). 

 

5.4.6. Udrożnienie istniejącej kanalizacji 

Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów kanalizacyjnych należy je udrożnić przez 

oczyszczenie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00. „Wymagania ogólne” 

  

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Kontrolę, badania 

i pomiary wykonywać w oparciu o założenia norm: 

•  PN-92/B-10735 

•  PN-EN 1610:2002 z późniejszymi zmianami 

•  PN-B-10725:1997 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

- badanie odchylenia osi kolektora, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studni i pokryw włazowych, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać < 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać <5 cm, 

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać < 5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 

-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku), 
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- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny z ST 00., 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” Jednostką 

obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe wykonania przyłączy i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej  

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, 

- wykonania izolacji, 

- zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. Cena 1 m 

wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

• oznakowanie robót, 

• dostawę materiałów, 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

• przygotowanie podłoża i fundamentu,  

• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, 

• wykonanie izolacji rur i studzienek, 

• zasypanie i zagęszczenie  wykopu, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać niżej wymienione odcinki kanalizacji 

 Budowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej Ø160 PVC o dł. Zg. z projektem 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”; 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”; 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”; 

•  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 – Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych 

Normy: 

• PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.  

• PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 

• PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenie do 

odprowadzania ścieków 

• PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i 

kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

• ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w 

systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 

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

• PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 

•  PN-74/B-02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

• PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne PN–B–10729:1999 Kanalizacja . 

Studzienki kanalizacyjne. 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze  

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
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• PN-88/B-06250 Beton zwykły 

• PN—90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

• PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia. 

• PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do 

gruntowania 

• PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę skrawania 

i odchyłki masy 

• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  

• BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.  

• BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej 

• BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

• BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru. 

• BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów PVC układanych metodą 

bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Inne dokumenty 

•  Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 

Techniki Budowlanej– Warszawa 1986 r. 

•  „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” – Warszawa, 1979-1982 r. 

•  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

• Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa sierpień 1984 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 10 

WYKONANIE INSTALACJI I PRZYŁĄCZY SANITARNYCH 

INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ ST-

10.3 

    

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST – 10.3 są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedsięwzięcia „Budowa budynku 

dyspozytorni w Kołobrzegu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ST – 10.3, jako część Dokumentów 

Przetargowych  i Kontraktowych, nalezy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zakresu robót 

objętych przedmiotem zamówienia wskazanym w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót związanych z 

realizacją przedsięwzięcia ujętego w pkt.1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej dla prawidłowego 

funkcjonowania budynku dyspozytorni, które będą wykonywane w ramach prac ujętych w 

Dokumentacji Projektowej przedsięwzięcia „Budowa budynku dyspozytorni w Kołobrzegu”. 

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00. 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 

wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• montaż rurociągów. 

• montaż armatury, 

• montaż urządzeń, 

• badania instalacji, 
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• wykonanie izolacji termicznej, 

• regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy 

Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" COBRTI 

INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno- budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 

trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne. nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7 „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne, CE lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.1. Przewody 

Instalacja wodociągowa będzie wykonana: 

• z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek gwintowanych 

• z rur wodociągowych, z polietylenu PE-Xc, łączonych przy pomocy łączników zaciskowych. 

• Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, 

uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 
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Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 

wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

 

2.2. Armatura 

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o 

podwyższonym standardzie. 

 

2.3. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej 

grub. 13, 20 mm, Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie. wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

  

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przeładunku i magazynowania rur i 

kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

4.2. Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi środkami. 

Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 

przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. 

4.4. Izolacja termiczna 
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Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny 

z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 

krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 

Rurociągi z PE-Xc łączone będą za pomocą łączników zaciskowych, zgodnie z wymaganiami 

producenta. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów. 

• przecinanie rur. 

• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 

Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone 

jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 

zabezpieczających. 
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Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych zgodnie z 

zaleceniami producenta dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 

zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 

izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla 

każdego zładu oddzielnie. 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 

5.4. Wykonanie  izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 

oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 

narzędzi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 
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Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

• ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie). 

• bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

• Dziennik budowy. 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej. 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST-00 „Wymagania ogólne". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej ST-00 „Wymagania ogólne". 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Arkady. Warszawa 1988.„Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL, Warszawa 2003. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 

• PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

• PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

• PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


