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ST-00 – Wymagania ogólne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót w obiektach budowlanych, dla celu zagospodarowania placu miejskiego w
Kozienicach wraz z budową pomnika
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z
ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach
budowlanych.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w opracowaniu jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz osiada
fundamenty i dach.
Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolnostojący
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30%
powierzchni całkowitej budynku.
Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.
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Tymczasowym obiekcje budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących
bieżącej konserwacji.
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik
montażu.
Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.
Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
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Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości określonych w rozdziale 8.
Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość użytkową.
Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami).
Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
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Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą
do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji
technicznych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty, zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r,
uwzględniającymi podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i Specyfikacją techniczną.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej będą uważane
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
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wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub Specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wszystkie zamiany materiałów muszą być każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie szczególnie uważał na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
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Wykonawca używając pojazdów stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia
na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Wykonawca będzie także uzyskiwał każdorazowo pozwolenia od władz na wjazd na drogi,
na których znajdują ewentualne ograniczenia i będzie ponosił wszelkie ewentualne koszty z
tym związane. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i
są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca będzie każdorazowo
uzgadniał z Projektantem i Inspektorem nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Specyfikacji
technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła
spełniają wymagania zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postępu
robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane
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dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez
Zamawiającego i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna
przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Projektanta i Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który
zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja
techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami Szczegółowych specyfikacji technicznych, polskimi normami.
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w Specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub
specjalnie zatrudnionych specjalistów, przy pomocy laboratorium, sprzętu, zaopatrzenia i
wszystkich urządzeń niezbędnych do pobierania próbek i badań materiałów.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Szczegółowych specyfikacjach
technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je
do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.
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6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. W
celu umożliwienia kontroli Inspektorowi nadzoru zapewniona będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Szczegółowych
specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i
Specyfikacji technicznych. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.
Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2.
Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
•
Polską Normą lub
•
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
Specyfikacji technicznej
3.
Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez Specyfikacje
techniczne, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na
Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez
przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
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• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu
robót
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
• daty wstrzymania robót, z podaniem powodu
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem kto je przeprowadzał
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datą i
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie robót zamiennych lub
dodatkowych, których wykonanie stało się koniecznością, a które to nie były ujęte w
kosztorysie ofertowym. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji technicznej.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
Wszystkie kopie w/w dokumentów muszą być podpisane przez Kierownika budowy „za
zgodność z oryginałem”
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę
b) protokoły przekazania terenu budowy
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń
f) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
h) harmonogram robót
i) protokoły pomiarów instalacji
j) protokoły odbioru
k) oświadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzoru przed i po zakończeniu prac
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l) protokoły kominiarskie
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót
Przedmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres
wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym
Przedmiary będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową i zawartą umową.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom Specyfikacji technicznej Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegają
następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
14

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
Zagospodarowanie terenu

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, atestów i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją
techniczną i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie, przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacji
technicznej uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne)
3. Recepty i ustalenia technologiczne
4. Dzienniki budowy
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacją techniczną i programem zabezpieczenia
jakości.
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7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz protokoły
odbioru tych robót
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
10. Protokoły pomiarów instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i słaboprądowych
11. Protokoły odbioru kominiarskich
12. Oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i
uporządkowaniu terenu
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu
c) opłaty / dzierżawy terenu
d) przygotowanie terenu
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań
i drenażu
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł.
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiający.
Uwaga:
do opracowania w/w „Wymagań ogólnych” wykorzystano opracowanie o tym
samym tytule wydane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA sp. z o.o.
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SST-01.01 - Roboty ziemne CPV 45111200-0
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy, dla celu
zagospodarowania placu miejskiego z pomnikiem niepodległości w Kozienicach
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu zagospodarowania placu miejskiego z
pomnikiem niepodległości w Kozienicach
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych, dla celu remontu bulwarów deptaka
Krynickiego
1.4. Określenia podstawowe
Wykop fundamentowy - dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która
powinna zawierać:
- rzuty i przekroje obiektów
- plan sytuacyjno-wysokościowy
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów
- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki,
nasypu itp.).
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają
wytrzymałość na ściskanie R’ ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie
obiektu kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.
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Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych
z tym obiektem.
Nasyp - budowla ziemna, której niweleta znajduje się powyżej powierzchni terenu.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:
Pd
Is = ----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, służąca do oceny zagęszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3).
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:
d 60
U = ------d 10
gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
technicznej w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie gruntów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub
szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Przechowywanie i składowanie gruntu
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych
i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego,
o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie
na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki, itp.)
- wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.)
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.)
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu odpowiedniej jakości w celu wykonania i
przeprowadzenia robót oraz czynności pomocniczych. Stosowany sprzęt nie może spowodować
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczeni i
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii
gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące prowadzenia robót ziemnych podano w „Wymaganiach ogólnych”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i
harmonogram prac uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty
ziemne.
W projekcie tym winny znajdować się rysunki robocze zabezpieczeń wykopów.
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Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu
można było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko
zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.
Duże wykopy ziemne mogą być wykonywane ręcznie do głębokości 2m, natomiast
mechanicznie do głębokości 4m.
Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest
dopuszczalne tylko do głębokości 1 m. poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.
Wykonanie wykopów fundamentowych nie powinno naruszać struktury gruntu w dnie wykopów.
W tym celu wykopy należy wykonywać do głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej o
20cm dla wykopów wykonywanych ręcznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do
60cm w zależności od rodzaju gruntu.
Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości
równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, Wykonawca winien
zastosować środki zabezpieczające przed osadzaniem i odkształceniem tych budowli.
Wykopy należy chronić przez dopływem wody gruntowej.
Nie można pozwalać na gromadzenie się wody w wykopie. Dlatego należy odpompowywać
wodę również w czasie przerw w robotach i zwiększać nasilanie pompowania w okresie
deszczów.
W przypadku, gdy wykopany dół fundamentowy trzeba będzie pozostawić na zimę, to przy
gruntach wysadzeniowych należy dno wykopu chronić przed zamarzaniem. Jeżeli z jakichś
względów nie zastosowano potrzebnej ochrony należy przy wznowieniu robót wymienić
przemarzniętą warstwę gruntu.
Przy gruntach spoistych zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, należy po
wyrównaniu powierzchni starannie ubić warstwę żwiru lub tłucznia o grubości 15cm.
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być
sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ±5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/-10cm.
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1cm i
-3cm.
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10cm,
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.
5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe,
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar
robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom,
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.5. Warunki przystąpienia do robót wykonania koryta
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.6. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach
równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania
musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład
w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt
5.4.
5.7. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne
podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po
profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Wskaźnik zagęszczenia należy
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3].
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Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do +10%.
5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona
on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt 6.1
6.3. Badania w czasie wykonywania koryta
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i
wyprofilowanego podłoża
Lp. Wyszczególnienie
Minimalna
badań i
częstotliwość badań i
pomiarów
pomiarów
1

Szerokość koryta

Według wskazań inspektora nadzoru

2

Równość podłużna

Według wskazań inspektora nadzoru

3

Równość poprzeczna Według wskazań inspektora nadzoru

4

Spadki poprzeczne *}

5

Rzędne
Według wskazań inspektora nadzoru
wysokościowe
Ukształtowanie osi w Według wskazań inspektora nadzoru
planie *}

6

Według wskazań inspektora nadzoru
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7

Zagęszczenie,
Według wskazań inspektora nadzoru
wilgotność gruntu
podłoża
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w
planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych
6.3.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż +10cm i -5cm
6.3.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą
zgodnie z normąBN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łata.
Nierówności nie mogą nie mogą przekraczać 20mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm
dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.3.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia określonych
zgodnie z normąBN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2], Wilgotność gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
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7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostką jest metr kwadratowy wykonanego koryta i profilowania podłoża oraz metr
sześcienny w przypadku transportu gruntu.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
8. ODBIÓR ROBOT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w
umowie.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
BN-77/8931-12
PN-B-06050

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
Grunty budowlane. Badania polowe
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
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SST-01.02 – Roboty żelbetowe CPV 45262300-4,
45262310-7
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót żelbetowych, dla zagospodarowania placu miejskiego z pomnikiem niepodległości w
Kozienicach.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności dotyczące
prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót żelbetowych, dla celu zagospodarowania
placu miejskiego z pomnikiem niepodległości w Kozienicach
1.4. Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.1.4.
Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2mm i wody.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed
i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 30 przy Rgb = 30MPa określający
wytrzymałość gwarantowaną betonu (Rgb).
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 zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż
2%.
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40mm.
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Zbrojenie nie sprężone – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej
naprężeń w sposób czynny.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.1.5
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.2
2.2. Cement
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków)
klasy:
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA.
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać
następującym badaniom:
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 1963;1996, PN-EN 196-6;1997,
- sprawdzenie zawartości grudek. Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu
portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy
oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8mm,
- wg próby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylono,
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi
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magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu
- po okresie 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w
składach zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.3. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielęgnacji podbudowy należy używać wody
odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250.Woda z wodociągów miejskich nie podlega badaniu.
2.4. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i
frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i
czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W
kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziania 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku betonowania.
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm.
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w
placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- zawartość pyłów mineralnych - do 1%,
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%,
- wskaźnik rozkruszenia:
• dla grysów granitowych - do 16%,
• dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,
- nasiąkliwość - do 1,2%,
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
- zawartość związków siarki - do 0,1%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w
granicach:
- do 0,25 mm-14-19%,
- do 0,50 mm - 33-48%,
- do 1,00 mm-53-76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,
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- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-806714.34 nie powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
- zawartość związków siarki - do 0,2%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość
zanieczyszczeń obcych,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego
pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez
płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.
2.5. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
- napowietrzającym,
- uplastyczniającym,
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzająco-uplastyczniających,
- przyśpieszająco-uplastyczniających.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.
2.6. Beton.
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące
wymagania:
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B06250,
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku
zagęszczenia przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien
odpowiadać najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien być większa niż
42% przy kruszywie grubym do 16mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale
nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,
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- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance
można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej
w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10"C).
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B06250 nie powinna przekraczać:
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
- wartości 3,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm,
- wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:
- metodą Ve-Be,
- metodą stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w
normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka
opadowego.
2.7. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych
kontraktem stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H84023/6 : AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B oraz stal klasy Al., gatunku St3SX-b
Stal klasy A-I (pręty gładkie),
Odróżniają się od prętów A-0 tym, że ich końce pomalowane są na czerwono (z jednej strony
każdej wiązki), lub też mogą one mieć namalowany na każdym kręgu jeden czerwony pas o
szerokości 2cm.
Stal klasy A-IIIN (pręty żebrowane).
Posiadają żebra podłużne, a także pręty poprzeczne, usytuowane jednak inaczej niż w A-II- w
tzw. „jodełkę” i nachylone do żeber podłużnych z jednej strony pręta pod kątek ok. 60°, a
dodatkowo posiadają nawalcowane dodatkowe odcinki żeberek podłużnych między żeberkami
poprzecznymi (w odstępach ok. 75cm).
Gatunek BST500S, stal przeznaczona do zbrojenia konstrukcji żelbetowych pracujących pod
obciążeniem statycznym stałym i wielokrotnie zmiennym oraz dynamicznym. Spełnia ona
wymagania Polskich Norm.
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Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia
widoczne gołym okiem
2.7.1. Wymagania przy odbiorze materiałów
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PNH-93215
Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia prętów winna mieć atest z następującymi
danymi:
• nazwa wytwórcy
• oznaczenie wyrobu wg normy
• numer wytopu lub numer partii
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny
• masa partii
• rodzaj obróbki cieplnej
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów muszą być dane:
• znak wytwórcy
• średnica nominalna
• znak stali
• numer wytopu lub partii
• znak obróbki cieplnej
2.8. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego
2.9. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowania stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu.
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”pkt.3
3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie
składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania
się stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się
jednakowymi drganiami na całej długości.
3.3. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia
Sprzęt używany przy przygotowywaniu i montażu zbrojenia taki jak: giętarki, prościarki,
zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne i posiadać instrukcje obsługi. Sprzęt powinien
spełniać wymogi przepisów BHP. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio
przeszkolone
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.4
4.2. Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
• 90 min. - przy temperaturze +15°C,
• 70 min. - przy temperaturze +20°C,
• 30 min. - przy temperaturze +30°C.
4.3. Transport materiałów do wykonania zbrojenia powinien odbywać się tak, aby zachować ich
dobry stan techniczny.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.5
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.
5.2. Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmującej:
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
- sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
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5.3. Przygotowanie zbrojenia
5.3.1. Czyszczenie prętów
Pręty do zbrojenia przed użyciem należy oczyścić z rdzy, kurzu, błota. Pręty zatłuszczone lub
zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami
rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na chwilowe działanie wody słonej należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie bądź tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary
przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną lub oblodzoną należy zmyć strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru
5.3.2. Prostowanie prętów
Pręty można prostować za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm
5.3.3. Ciecie prętów zbrojeniowych
Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub palnika acetylenowego.
Pręty ucina się z dokładnością do 10mm.
5.3.4. Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca , gdzie można na nim
położyć spoinę wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5 d dla stali A-I. Na zimno na budowie można
wykonywać odgięcia prętów o średnicy mniejszej niż 12mm. Pręty o większej średnicy należy
odginać z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej
20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na
ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.4. Montaż zbrojenia
5.4.1. Wymagania ogólne
Do zbrojenia należy stosować stal spawalną. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać
jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.
Nie można wbudować stali w jakikolwiek sposób zabrudzonej.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej :
- 0,07m
- dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych
- 0,055m
- dla strzemion fundamentów i podpór masywnych
- 0,05m
- dla prętów głównych lekkich podpór i pali
- 0,03m
- dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów, gzymsów
- 0,025m
- dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów
Układ zbrojenia i otulin winny być zgodne z dokumentacją projektową
Układanie zbrojenia na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne
5.4.2. Montowanie zbrojenia
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Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami
dystansowymi. Drut wiązałkowy o średnicy 1mm używa się do łączenia prętów o średnicy do
12m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych
ze strzemionami, a pozostałych prętów na przemian.
5.5. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w specyfikacji wymagania.
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z
dokładnością:
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokości 8,0m).
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do
40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy,
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych
stosować wibratory wgłębne.
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie
poziomej,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym,
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5m,
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 s.,
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.
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Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie
wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbroić nią i
poprzednio ułożonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus
5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej
15MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C. jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie
powinna być wyższa niż 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mac lub folii.
5.7. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej3 razy na dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa.
5.8. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
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bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.
5.9. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń
statyczno wytrzymałościowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
- szybkość betonowania,
- sposób zagęszczania,
- obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewniać odpowiednią szczelność,
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek
wynosi 32mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i
pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić
taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie
styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie. Sfazowania
należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg
wymagań dokumentacji projektowej
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.6
6.2. Dopuszczalne tolerancje
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Winno być zgodne z dokumentacją
techniczną i w/w wymaganiami.
Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowy należy wykonać badania:
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215
- sprawdzenie wymiarów wg w/w normy
- sprawdzenie masy wg w/w normy
- próba rozciągania wg normy normy PN-EN1002 + AC1: 1998
Do badania należy pobrać min. 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki.
Dopuszczalne tolerancje
Usytuowanie prętów:
• otulenie wkładek według projektu zwiększone max. 5mm, nie przewiduje się
zmniejszenia otuliny
• rozstaw prętów w świetle: 10mm
• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ± 10mm
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• długość pręta między odgięciami: ± 10mm
• miejscowe wykrzywienie: ± 5mm
• poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ± 1 mm
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
• dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie
powinno przekraczać 3%
• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej
ich liczby na tym pręcie
• różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5cm
• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2cm
6.3. Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niż:
- 1 próbka na 100 zarobów,
- 1 próbka na 50 m betonu,
- 3 próbki na dobę,
- 6 próbek na parcie betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej
klasie betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru,
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w
okresie krótszym niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu,
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o
kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z
normą PN-B-06250.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i
sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w
okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących
daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28
dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania
betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i minimalnym wymiarze
boku lub średnicy 100mm.
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także
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gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych.
Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250:
Metoda badania
Rodzaj badania
według
1) Badanie cementu
Badania składników
- czasu wiązania
PN-EN 196-3 j.w.
betonu
- stałość objętości
- obecności grudek
PN-EN 196-6
- wytrzymałości
PN-EN 196-1
j.w.
2) Badanie kruszywa
- składu ziarnowego PN-EN 933-1
- kształtu ziaren
PN-EN 933-3
- zawartości pyłów
PN-EN 933-9
- zawartości
PN-B-06714/12
zanieczyszczeń
- wilgotności
PN-EN 1097-6

j.w.

Przy rozpoczęciu robót
i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia

j.w.

3) Badanie wody

j.w

4)badanie dodatków i PN-B-06240 i
domieszek
Aprobata Techniczna

Badanie mieszanki
betonowej

Urabialność

PN-B-06250

j.w.

Konsystencja

j.w.

j.w.

Zawartość powietrza

j.w.

Badanie betonu

1) Wytrzymałość na
j.w.
ściskanie na próbkach

j.w.

2) Wytrzymałość na
ściskanie - badania
nieniszczące

PN-B-06261
PN-B-06262

j.w.

3) Nasiąkliwość

PN-B-06250

j.w.

4) Mrozoodporność
5) Przepuszczalność
wody

j.w.

Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na
zmianę roboczą
j.w.
Po ustaleniu recepty i
po wykonaniu każdej
partii betonu
W przypadkach
technicznie
uzasadnionych
Po ustaleniu recepty, 3
razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz na
5000 m3 betonu
j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

PN-B-32250

Termin lub częstość
badania
Bezpośrednio przed
użyciem każdej
dostarczonej partii

Przy rozpoczęciu robót

6.4. Tolerancja wykonania
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6.4.1. Wymagania ogólne
- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się
w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.
- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych
z podaniem:
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami
podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.
- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach
projektowych.
- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do
osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub
słupów.
- Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze
systematycznym należy podjąć działania korygujące.
6.4.2. System odniesienia
- Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251i PN-74/N-02211.
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
6.4.3. Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być
większe niż:
± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:
± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.4.4. Powierzchnie i krawędzie
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny być większe niż:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nic powinny
być większe niż:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
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2 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny być większe niż:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2
- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe
niż:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.4.5. Otwory i wkładki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:
±10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.4.6. Fundamenty (ławy-stopy)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe
niż:
±10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno być większe niż:
± 20 mm przy klasie tolerancji N1,
±15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.4.7. Belki i płyty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być
większe niż:
±10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być
większe niż:
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:
±15 mm przy klasie tolerancji N1,
±10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:
±10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:
±15 mm przy klasie tolerancji N1,
±10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno
być większe niż:
±15 mm przy klasie tolerancji N1,
±10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno być większe niż:
± 20 mm przy H, < 20 m,
± 0,5 (H,+20) przy 20 m < H, < 100 m,
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± 0,2 (H.+200) przy H, > 100 m.
6.4.8. Słupy i ściany
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:
±10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w
stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:
±15 mm przy klasie tolerancji N1,
±10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym
poziomie nie powinno być większe niż:
± 20 mm przy L ź 30 m,
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
± 0,10 (L+500) przy L S 500 m.
- Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych
kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż:
± h/300 przy klasie tolerancji N1,
± h/400 przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie
powinno być większe niż:
±10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie
powinna być większa niż:
∑ hi /300-√n przy klasie tolerancji N1,
∑ hi /400-\/n przy klasie tolerancji N2.
7. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.7
7.2. Jednostka przedmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.
Jednostką jest 1 kilogram. Do obliczania przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego
uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich masę
jednostkową (kg/m). Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania
przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.
8. ODBIÓR ROBOT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.8
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
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8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót
zawartych w umowie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.9
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzględnia:
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
- oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki,
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów
rozbiórkowych,
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-01801
PN-B-03150/01
PN-B-01100
PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu
powszechnego użytku.
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badań.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
czasu wiązania.
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PN-EN 480-4
PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261
PN-B-06262
PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541
PN-C-04554/02
PN-C-04566/02
PN-C-04566/03
PN-C-04600/00
PN-C-04628/02
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w
podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości
suchej substancji.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
zawartości alkaliów w domieszkach.
Beton zwykły.
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa
badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta
typu N.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń
obcych.
Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu
ziaren. Wskaźnik kształtu.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie
gęstości ziaren i nasiąkliwości.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu,
straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej
0.337 mval/dm metodą wersenianową.
Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczna z
tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym.
Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.
Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru
metodą miareczkową jodometryczną.
Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych
cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą
kolorymetryczną z antronem
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne
wymagania i badania.
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PN-N-02251

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

10.2. Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82
Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i
żelbetowych,
- 306/91
Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków,
mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

44

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
Zagospodarowanie terenu

SST.01.03– Konstrukcje stalowe CPV 45262400-5
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy, wykonania i
odbioru montażu elementów konstrukcji stalowej, dla celu zagospodarowania placu miejskiego
z pomnikiem niepodległości w Kozienicach.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robót wymienionych w pkt.1.1
1.3 .Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót
związanych z dostawą, wykonaniem i odbioru montażu elementów konstrukcji stalowej, dla celu
zagospodarowania placu miejskiego z pomnikiem niepodległości w Kozienicach.
1.4. Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Wszystkie materiały stosowane do wytworzenia konstrukcji stalowych i do ich zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz przeciwpożarowego powinny posiadać dokumenty dopuszczające do
stosowania w budownictwie; Świadectwa dopuszczenia lub Certyfikaty zgodności z
obowiązującymi normami, ważne Aprobaty Techniczne oraz Atesty.
Zastosowana stal powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN-10020 „ Stal. Klasyfikacja”.
2.2. Materiały - wymagania
Materiał, stal z której wykonane zostały elementy konstrukcji stalowej powinna być zgodna z
projektem i spełniać wymagania Polskich Norm i mieć zaświadczenia jakości zgodnie z PN-EN
45014 i PN-H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość.
Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej
dostawy.
2.3. Łączniki
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M.-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER546. Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieć:
• Zaświadczenie jakości
• Spełniać wymagania norm przedmiotowych
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•

Opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami
obowiązujących norm i wymaganiami producenta.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu odpowiedniej jakości w celu
wykonania i przeprowadzenia robót montażowych oraz czynności pomocniczych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Wykonawca może używać tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na
jakość przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta. Wszystkie elementy powinny być ułożone w czasie transportu i podczas
składowania w sposób wskazany przez producenta, tak aby nie doszło do trwałego
odkształcenia i uszkodzenia warstwy zewnętrznej (malowanej proszkowo, ocynkowanej, itp.)
Załadunek i transport na terenie budowy według zaleceń producenta, tak aby w czasie
przenoszenia lub załadunku nie uszkodzić lub odkształcić konstrukcji.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
Wszystkie prace związane z montażem powinny być wykonywanie zgodnie z projektem
specyfikacją techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i z Polską Normą PN-B-06200 oraz
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr.75 rok 2002
5.2. Dokumentacja wykonawcza
Dokumentacja wykonawcza opracowana w celu zapewnienia i udowodnienia wymaganego
sposobu wykonania robót, ich bezpieczeństwa i jakości powinna obejmować:
a) przed rozpoczęciem robót:
- harmonogram robót,
- plan jakości
- projekt montażu,
- plan zapewnienia bezpieczeństwa,
b) podczas prowadzenia robót i po ich ukończeniu:
- dokumentację technologiczną (operacyjną),
- dokumentację wysyłkową,
- dokumentację powykonawczą,
- dokumentację kontroli jakości,
- deklaracje zgodności.
5.3. Warunki montażowe.
Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z
zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie
projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót.
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Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie niezbędne
warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie montażu.
Przy wykonywaniu robót przez kilku wykonawców, projekt montażu powinien być między nimi
uzgodniony pod względem terminu, wykonywania robót, obciążeń montażowych i warunków
zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Metoda montażu konstrukcji powinna być określona w projekcie montażu na podstawie założeń
projektowych, warunków placu budowy oraz posiadanego sprzętu i doświadczenia wykonawcy.
Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być
uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.
5.4. Scalanie konstrukcji.
Montażu elementów konstrukcji stalowej należy dokonać zgodnie z rysunkami technicznymi,
wiedzą i doświadczeniem wykonawcy. Sposób montażu oraz elementy łączeniowe należy
uzgodnić z inspektorem Nadzoru. Podczas montażu należy zachować tolerancje dokładności
wykonania zgodnie z Polską Normą PN-B-06200.
5.5. Cięcie
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i
rozprysków metalu po cieciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.
5.6. Prostowanie i gięcie
Podczas prostowania powinny być przestrzegane dotyczące granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Ocena i przeprowadzanie badań.
Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu
jakości. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane.
Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić:
- zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy,
- kompletność i prawidłowość dokumentów jakości,
- stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu) oznaczenia i opakowanie.
Po wykonaniu montażu w szczególności powinny być sprawdzone:
- odchyłki geometryczne układu,
- jakość materiałów i spoin,
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,
- stan i kompletność połączeń.
6.3. Tolerancja wykonania
Tolerancje i dokładność wykonania zgodnie z normą PN-B -06200
6.4. Kontrola wykonania malowania
• sprawdzenia właściwego przygotowania powierzchni,
• sprawdzenia stopnia wyschnięcia poprzednio nałożonej warstw farby
• zgodności odstępu czasu malowania dla danej farby,
• sprawdzenia warunków atmosferycznych umożliwiających zarówno malowanie jak i
schnięcie powłok,
• kontroli sprawności aparatury aplikacyjnej i odpowiedniego doboru dysz,
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kontroli przygotowania farb (sprawdzenie zgodności typu i koloru farby z dokumentacją)
właściwego wymieszania przed malowaniem, przestrzegania czasu dojrzewania oraz, jeśli
to konieczne, podczas malowania,
badania grubości warstwy na mokro, oceny wyglądu powłoki w trakcie malowania (zacieki,
niedomalowania)

6.4.1. Opis badań
Ocenę jakości powłok malarskich przeprowadza się kontrolując: wygląd zewnętrzny powłok
(należy stwierdzić, czy powłoka nie ma wad powierzchniowych, porównać kolor i stopień
połysku dokumentacją), stopień wyschnięcia powłoki (określany normy PN-79/C-81519
rozróżniającej 7 stopni schnięcia), przyczepność powłoki (można oznaczyć zgodnie z PN- EN
24624: 1994 poprzez pomiar minimalnego naprężenia rozciągającego potrzebnego do
oderwania powłoki prostopadle od podłoża, np. aparatem Adhesiontester firmy Erichsen lub
według PN- EN ISO 2409:1999 metodą siatki nacięć), grubość powłoki (pomiar grubości można
przeprowadzać nieniszczącymi lub niszczącymi - dobór przyrządu zależy od rodzaju podłoża –
grubość metodą nieuszkodzeniową można oznaczyć za pomocą przyrządów magnetycznych
lub elektromagnetycznych, natomiast pomiar grubości powłok metodami uszkodzeniowymi
można wykonać stosując do oceny grubości naciętej powłoki przyrządy optyczne lub
mechaniczne szczelność pokrycia (kontrolę szczelności pokrycia na podłożu stalowym można
przeprowadzić stosując poroskop. Metoda umożliwia wykrywanie porów i rys o średnicy
powyżej 0,05 mm przechodzących przez powłokę do przewodzącego podłoża; uziemiony
detektor wytwarza prąd stały o wysokim napięciu, który przepływając przez nieszczelności do
podłoża zamyka obwód elektryczny; wykrytą nieszczelność aparat sygnalizuje efektem
dźwiękowym lub optycznym.
7. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót
Ogólne zasady podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru
8.3. Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli
i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem, wymaganiami j normy i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr.75 rok
2002
W szczególności powinny być sprawdzone:
- podpory konstrukcji, zamocowanie
- odchyłki geometryczne układu,
- jakość materiałów i spoin,
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,
- stan i kompletność połączeń.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt, obejmujący swym zakresem wszystkie czynności
konieczne do dostawy i montażu elementów konstrukcji stalowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.
PN-ISO 4464
Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami
odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
PN-EN ISO 2320:2002 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne i użytkowe nakrętek
samozabezpieczających.
PN-H-01107
Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
PN-H-84020
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia – Gatunki.
PN-H-84018
Stal niskotopowa o podwyższonej wytrzymałości – Gatunki.
PN-H-84023-07
Stal określonego zastosowania – Stal na rury – Gatunki.
PN-M-83000:1989 Sworznie. Wymagania i badania techniczne.
PN-M-82002:1977 Podkładki. Warunki techniczne.
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SST-01.04 – Nawierzchnia i okładzina z płyt
kamiennych CPV 45233253-7
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
prac związanych z wykonaniem nawierzchni z płyt kamiennych, dla celu zagospodarowania
placu miejskiego z pomnikiem niepodległości w Kozienicach
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem wszystkich czynności umożliwiających wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych,
dla celu zagospodarowania placu miejskiego z pomnikiem niepodległości w Kozienicach.
1.4. Określenia podstawowe
Nawierzchnia z płyt granitowych – nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest z
kamiennych płyt.
Okładzina z płyt - płyt granitowe mocowane do konstrukcji stalowej zakotwionej w płycie
fundamentowej
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2.2. Płyty granitowe
Zaprojektowano nawierzchnię i okładzinę z płyt granitowych
Kolor jasnoszary 30x60
Kolor grafitowy 30x60
Kolor czerwony 100x250
Kolor czerwony 19x250
Kolor czerwony 19x100
2.3. Piasek na podsypkę
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-1113
3. SPRZET
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
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3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji
Technicznej jakość robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Płyty można przewozić dowolnym środkiem transportu zabezpieczając ją przed
przemieszczaniem się i zabrudzeniem.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
5.2. Układanie płyt
Należy zwrócić uwagę aby płyty przylegały do podłoża całą powierzchnią aby uniknąć pękań w
trakcie ubijania. Bardzo ważne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) między płytami. W razie
potrzeby płyty docinamy piłą diamentową z tarczą o średnicy 600mm.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania kamiennych płyt granitowych w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Nie dopuszcza się do stosowania kamiennych
płyt granitowych w przypadku których stwierdza się wady i uszkodzenia – w szczególności
uszczerbienia krawędzi płyt. Każdy taki element należy wymienić na element nieuszkodzony
Do wypełnienia spoin pomiędzy kostkami należy stosować gotową zaprawą do spoinowania
przeznaczoną do nawierzchni o wytrzymałości na ściskanie min. 45 Mpa
5.3 Mocowanie płyt do konstrukcji
Mocowanie płyt pomnika należy wykonać za pomocą uchwytów pośrednich ze stali
nierdzewnej i kwasoodpornej mocowanych do podkonstrukcji wg wytycznych producenta płyt
Zaleca się wykonanie mocowania na łącznikach systemowych do elewacji kamiennych wg
wytycznych wybranego producenta łączników
5.4 Mocowanie rzeźb
przewiduje się poprzez nawiercenie pręta średnicy #20mm i zakotwienie go do płyty
fundamentowej na głębokość 20cm na zaprawie chemicznej.
W rzeźbie należy wykonać otwór z robusty( rury karbowanej ) o średnicy 60mm. Całość należy
nałożyć na siebie, a następnie zalać robusty zaprawą montażową przez tymczasowe otwory.
Mocowanie rzeźby orła do konstrukcji stalowej na dospawanych lub dokręconych obejmach
stalowych
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić wymagane dokumenty
dostarczonych płyt kamiennych oraz zgodności z wymaganiami wg pkt 2 i przedstawić wyniki
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania cech geometrycznych nawierzchni
- równość mierzona 4-metrową łatą; nierówności nie powinny przekraczać 10cm
- spadki poprzeczne zgodnie dokumentacją projektową z tolerancją +/- 0.5 %
- rzędne wysokościowe: różnice w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczać plus
1cm i minus 2cm
- ukształtowanie osi; oś nawierzchni nie może być przesunięta stosunku do projektowanej o
więcej niż +/-5cm
- szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 5cm
7. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót.
Ogólne zasady przedmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
7.2. Jednostka przedmiarowa
Jednostką jest jeden metr kwadratowy powierzchni ułożonej nawierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 dały wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
nawierzchni.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-1113
PN-88/B-06250
PN-84/B-04111
PN-B-06714-15
PN-B-04481
PN-B-06711
PN-B-06712

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonów
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
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SST- 02.01 - Podbudowa zasadnicza CPV
4523330-1
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
prac związanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw, tłuczeń, dla celu zagospodarowania
placu miejskiego z pomnikiem niepodległości w Kozienicach
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem wszystkich czynności umożliwiających wykonanie podbudowy z kruszywa, dla celu
zagospodarowania placu miejskiego z pomnikiem niepodległości w Kozienicach
.
1.4. Określenia podstawowe
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami
podanymi dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą
Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa z kruszywa łamanego – tłucznia, stabilizowanego mechanicznie – jedna lub
więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczaków.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN-933-1/2000 [3] powinna leżeć między
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia.
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej
jednorazowo.
Tablica 1.Wymagane cechy fizyczne kruszywa
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Lp.
1
2
3

Wymagania –
kruszywa łamane Badania
Wyszczególnienie właściwości
Według
Podbudowa
zasadnicza
Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % od 2
PN-EN 933-1/2000 [3]
(m/m)
do 10
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5
PN-EN 933-1/2000 [3]
Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m), nie
35
PN-EN 933-4/2001 [4]
więcej niż

4

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

5

Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481,
%
Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie
obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby
obrotów, nie więcej niż
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach
zamrażania, % (m/m), nie więcej niż
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na
SO3, %(m/m), nie więcej niż
Wskaźnik nośności mieszanki kruszywa
wynoś %, nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03,
b) zagęszczeniu IS>1,00

6

7
8
9
10

1

PN-EN 1744-1/2000 [8]

od 30 do 70

PN-EN 933-8/2001 [13]

35

PN-EN 1097-2/2000 [9]

30
3

PN-B-06714-18 [6]

5

PN-EN 1367-1/2001 [7]

1

PN-EN-1744-1/2000 [8]

120
80

PN-S-06102 [12]

2.4. Woda
Należy stosować wodę czystą, wodociągową.
2.5. Kontrola jakości materiałów
Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów na
reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami
określonymi w pkt. 2.2.
3. SPRZET
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji
Technicznej jakość robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac. jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu itp.
3.3. Sprzęt do wykonania Robót
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Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki
- - powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
- prowadnic i szablonów umożliwiających rozłożenie mieszanki w wykopie,
- równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki,
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, małych walców wibracyjnych, walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,
- beczkowozów.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczając je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem lub zmieszaniu się z innymi
materiałami.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
5.2. Przygotowanie podłoża
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikalnie drobnych cząstek
gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny
być wcześniej przygotowane i powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do
osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i
wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę
należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 10.
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5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed
ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca
będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest
zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę Robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań wraz z reprezentatywną
próbką kruszywa Inżynierowi, w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie Robót
6.3.1 Uziarnienie mieszanki.
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.
6.3.2 Wilgotność mieszanki.
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-88-B-04481 [1](metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy
określić według PN-EN 1097-5/2001 [5].
6.3.3 Zagęszczenie podbudowy.
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. Kontrolę zagęszczenia
można oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego
budowli drogowych i mostowych” – załącznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 r., nie rzadziej niż raz na
2000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2
dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
oraz:
moduł pierwotny E1 ≥ 100 MPa, moduł wtórny E2 ≥ 180 MPa dla podbudowy pomocniczej,
moduł pierwotny E1 ≥ 60 MPa, moduł wtórny E2 ≥ 120 MPa dla warstwy dodatkowej (warstwy
technologicznej).
6.3.4 Szerokość podbudowy.
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5cm.
6.3.5 Równość podbudowy.
Równość podłużną podbudowy należy mierzyć łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 [15].
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 20mm dla podbudowy zasadniczej.
6.3.6 Spadki poprzeczne podbudowy.
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z
tolerancją ± 0,5 %.
6.3.7 Rzędne wysokościowe podbudowy.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.3.8 Grubość podbudowy.
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej po zagęszczeniu o więcej
niż ± 2 cm..
6.3.9 Nośność i zagęszczenie podbudowy.
Moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tablicy 2.
Ugięcie sprężyste powinno być zgodne z podanym w tablicy 2, wg BN-70/8931-06 [16].
Tablica 2. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z
kruszywa o
wskaźniku nie
mniejszym niż, %

Maksymalne ugięcie
Wskaźnik
sprężyste pod kołem,
zagęszczenia mm
Is nie mniejszy
niż
40 kN
50 kN

Minimalny moduł odkształcenia
mierzony płytą o średnicy 30 cm,
MPa

60

1,00

60

1,40

1,60

od pierwszego od drugiego
obciążenia E1 obciążenia E2
120

7. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
7.2. Jednostka przedmiarowa
Jednostką jest jeden metr kwadratowy podbudowy.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 dały wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
podbudowy.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-06714-12/76

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych.
PN-EN 933-1/2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego .
PN-EN 933-4/2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-EN 1097-5/2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności .
PN-B-06714-18/77 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-EN 1367/2001
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią.
PN-EN 1744-1/2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych.
PN-EN 1097-2/2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody
oznaczania odporności na rozdrabianie.
PN-B-32250/88
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-S-02205/98
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-0610297
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
PN-EN 933-8/2001 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
BN-68/-8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-06
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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SST-03.01 - Zieleń
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i
odbioru robót realizujących projekt zieleni, dla celu zagospodarowania placu miejskiego z
pomnikiem niepodległości w Kozienicach
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i
realizacji robót agrotechnicznych
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Opracowanie obejmuje projekt ukształtowania zieleni wysokiej i niskiej na terenie działek
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy
rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją
korzeniami rośliny.
1.4.4. Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z
pniami o wysokości 1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną
koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”, p.1.4.
).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją
projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Podano w Specyfikacji ST.00„Wymagania Ogólne”
2.2. Ziemia urodzajna.
Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W
miejscach, gdzie zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej)
do rozesłania w miejscu sadzenia roślin oraz zakładania trawników,
2.3. Nasiona traw.
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer
normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.4. Nawozy mineralne.
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w
opakowane, z podanym składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
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2.5. Drzewa i krzewy.
Dostarczone sadzonki powinny:
- spełniać wymagania opisane w „Standardach zakładania i pielęgnacji podstawowych
rodzajów terenów zieleni w mieście – zał. do Program ochrony środowiska dla miasta Krakowa
na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na
lata 2016-2019”
- Charakteryzować się wysoką jakością, bez oznak niewłaściwego transportu i przechowywania,
w celu przetrwania niesprzyjających warunków, wynikających z lokalizacji sadzenia
- Posiadać prawidłowo wykształcony system korzeniowy z dużą ilością aktywnych korzeni
włośnikowych
- Być uprawiany w szkółkach w pojemnikach (drzewa i krzewy z pojemników mają większą
szansę na przyjęcie się; można przechowywać je nawet kilka tygodni przed sadzeniem oraz
mają długi termin sadzenia);
2.6 Zestawienie projektowanego materiału roślinnego
sosna pospolita
miskant chiński 'Morning Light'
miskant chiński 'Punktchen'
miskant chiński 'KleineFontane'
rozplenica japońska
turzyca horwardii 'Phoenix Green'
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST..00 „Wymagania Ogólne”,
3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni drogowej.
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- wału gładkiego do zakładania trawników,
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:
- pił mechanicznych i ręcznych
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST.00 „Wymagania Ogólne”
4.1.

Transport materiałów do wykonania nasadzeń.
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie
pogorszy jakości transportowanych materiałów.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły
korzeniowej oraz części nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową muszą mieć
zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone.
Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewać.
Sadzonki winny być przewożone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)
Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące prowadzenia robót ziemnych podano w „Wymaganiach ogólnych”
Zalecana kolejność i etapy prac:
1.
usunięcie drzew martwych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi, połamanych i
zniekształconych oraz chorych.
2.
przerzedzenie zbyt zagęszczonych partii zadrzewień.
3.
zorganizowanie otoczenia okazów drzew doborowych najbardziej rokujących mających
stanowić najbardziej reprezentacyjne drzewa spośród pozostawionych oraz uporządkowanie
otoczenia okazów o wymiarach zbliżonych do pomnikowych.
4.
należy przeprowadzić selekcja pozytywną wybierając osobniki najbardziej wartościowe i
doprowadzając poprzez umiejętne cięcia do warunków w których będą miały możliwość
optymalnego wzrostu.
Na całym obszarze opracowania w celu poprawienia stanu zdrowotnego i sanitarnego
istniejących drzew i krzewów należy wykonać pełną pielęgnację drzew i krzewów w postaci
cięć pielęgnacyjno – przyrodniczych:
1.
sanitarnych (usunięcie części zainfekowanych, uszkodzonych)
2.
korygujących (odciążających korony drzew)
3.
odmładzających (usunięcia starych konarów, słabo rozkrzewiających się)
4.
prześwietlających korony drzew (rozluźniających zbyt zbite struktury koron) oraz
przeprowadzić poprawę warunków ich siedliska - zabiegi w obrębie rzutu korony drzewa/
krzewu i najbliższego otoczenia, mające na celu utrzymanie lub poprawienie stanu zdrowotnego
rośliny, wyeliminowanie zagrożeń wynikających z wpływu otoczenia – w tym również
posprzątanie terenu z elementów które mogą wrastać w pnie, zanieczyszczać glebę wokół
drzew itp.
Pora wykonywania cięć:
Drzewa iglaste i liściaste można przycinać przez cały rok, za wyjątkiem gatunków: brzoza, klon
u których cięcia żywych części drzewa należy wykonać po rozwoju liści w miesiącach od
czerwca do września (posusz przez cały rok), orzech w okresie od 15 lipca do 15 sierpnia.
Dopuszcza się zmiany pory cięć Wierzby płaczącej - zależnie od warunków klimatycznych w
danym roku.
W każdym przypadku porę rozpoczęcia cięć wyznacza jednak termin pełnego rozwoju liści.
Na wykonanie wszelkiego rodzaju cięć (poza terenami wpisanymi do rejestru zabytków) nie
obowiązuje zezwolenie. Należy jednak przy planowaniu tego rodzaju zabiegów, jak również
przy wycinaniu drzew i krzewów na podstawie stosownego zezwolenia przestrzegać okresu
ochronnego miejsc lęgowych ptaków chronionych. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody w
terminie od 1 marca do 15 października zakazuje się usuwania gniazd ptasich z terenów
zieleni, na co należy zwrócić uwagę podczas wykonywania powyższych zabiegów.
Obszar zaznaczony na rysunku jako obszar usunięcia podszytu należy oczyścić z drzewek i
samosiejek o średnicy pnia do 10cm w celu zwiększenia ilości światła niezbędznego do rozwoju
gatunków runa leśnego.
5.2.
Przygotowanie podłoża
-Podłoże należy przygotować wykorzystując masy ziemne pozyskane w trakcie robót ziemnych
przy realizacji przedmiotowej inwestycji.
-Ukształtowanie terenu należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
będącym integralną częścią opracowania przy uwzględnieniu opracowań branżowych wraz z
dokumentacją kosztową, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych. W razie niezgodności między komplementarnymi częściami
opracowania należy skontaktować się z projektantem.
-Przygotowania podłoża należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi
opisanymi w pkt. 2.1 w „Standardach zakładania i pielęgnacji podstawowych rodzajów terenów
zieleni w mieście – zał. do Program ochrony środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015
z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019”
5.3 Sadzenie
Odpowiedni termin sadzenia przypada na okres bezlistny czyli jesień (do końca października i
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początek listopada) bądź wczesna wiosna (do połowy kwietnia), przy uwzględnieniu warunków
pogodowych danego roku.
Sposób sadzenia:
Drzewa i krzewy z odkrytymi korzeniami, należy sadzić możliwie najszybciej po wykopaniu ich z
gleby (max. 2-3 godz.). W przypadku drzew i krzewów uprawianych w pojemnikach należy
delikatnie rozluźnić bryłę korzeniową po wyciągnięciu z pojemnika.
Drzewa i krzewy należy sadzić na taką głębokość na jakiej rosły w szkółce, w dołach 2 razy
większych niż bryła korzeniowa, w których na przekroju, idąc od dna, przygotowano
następujące warstwy: grunt rodzimy, warstwa gruntu rodzimego 40-50 cm mocno
spulchnionego (w przypadku gleby nieprzepuszczalnej należy sięgać do głębokości 1,2-1,5 m),
warstwa drenażowa z grubego żwiru lub keramzytu o grubości 20-25 cm (w przypadku podłoża
nieprzepuszczającego), mieszanina ziemi urodzajnej, humusowej z domieszką żwiru o frakcji 025 mm wypełniająca dół do głębokości 0,7 – 1,0 w zależności od wielkości sadzonego drzewa i
jego bryły korzeniowej, warstwa ściółki 5-6 cm kamiennej.
Do ściółkowania należy stosować materiał kamienny - żwir lub grys (przy nachyleniu powyżej
6%) o odczynie odpowiednim dla sadzonej rośliny w jednorodnej kolorystyce.
Odczyn kwaśny – szary granit, kwarc,
Odczyn zasadowy – wapień, dolomit
Odczyn obojętny – szary piaskowiec.
Przed zamówieniem materiałów kamiennych ściółkujących należy uzyskać akceptację
projektanta na podstawie próbki pozwalającej ocenić frakcję oraz kolorystykę.
Ściółkowanie materiałem kamiennym należy wykonać również pod wszystkimi nasadzeniami
powierzchniowymi tj. krzewy, krzewy owocowe, rabaty ozdobne, rabaty ziołowe itd. Za
wyjątkiem łąk kwietnych.
Materiał ściółkujący należy układać tylko na geowłókninie magazynująco-ochronnej, o wysokiej
wytrzymałości mechanicznej, przeznaczonej pod ściółkowanie materiałem kamiennym o ostrych
krawędziach. Zabrania się układania materiału ściółkującego bezpośrednio na gruncie.
Łąki kwietne należy wysiewać na odpowiednio przygotowanym wyrównanym, zaoranym oraz
mechanicznie odchwaszczonym podłożu. Po mechanicznym wyeliminowaniu chwastów należy
odczekać kilka tygodni i usunąć ponownie te, które zostały pominięte
5.4 Pielęgnacja
Zabiegi pielęgnacyjne po posadzeniu drzew i krzewów:
-podlewanie roślin po posadzeniu i w pierwszym roku po posadzeniu w miarę potrzeb;
-nie należy nawozić ziemi tuż po posadzeniu;
-ściółkowanie gleby w obrębie misy warstwą 4-5 cm (hamuje rozwój chwastów, pozwala na
utrzymanie wilgotności oraz stymuluje rozwój korzeni);
-umocnienie drzewa trzema palikami impregnowanymi (długość 3-3,5 m, śr. 8-10 cm), wbitymi
w ziemię do 1/3 długości obok bryły korzeniowej w górnej części usztywnionymi półwałkami
bądź listewkami; mocowanie ‘stelażu’ bezpośrednio do drzewa wykonywać pod koroną drzewa
(na wys. 2-2,5 m) materiałem, który nie uszkodzi pnia drzewa (taśma, sznur kokosowy);
mocowanie należy pozostawić przez 2-3 lata do momentu pełnego, stabilnego ukorzenienia się
drzewa;
-cięcia formujące koronę drzewa w celu wyprowadzenia przewodnika i równomiernie
rozmieszczonych gałęzi (cięcia co 2-3 lata, pod koniec zimy lub wczesną wiosną: luty – marzec;
bez cięcia gałęzi mających więcej niż 5 cm średnicy, rany należy zabezpieczać preparatem
grzybobójczym).
Zabiegi pielęgnacyjne dotyczące żywopłotów swobodnych (jaśminowiec, wierzba, lilak, bez) :
Należy wykonywać cięcia pielęgnacyjne, które obok zagęszczania krzewów mają utrzymywać
granice rozrostu formy żywopłotu przy zachowaniu naturalnego pokroju. Cięcia należy
rozpocząć w drugim roku, gdy wiosenny przyrost jest już niemal zakończony. W przekroju
poprzecznym żywopłot powinien przypominać owal. Dla osiągnięcia dobrej stabilności oraz
zagęszczenia żywopłotu roczny przyrost na wysokość nie powinien przekraczać 1/3 długości
jednorocznych pędów. Należy w miarę potrzeby uzupełniać oraz porządkować ściółkę
kamienną oraz nie dopuścić do przerastania chwastami w szczególności samosiewami innych
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drzew i krzewów
Zalecenia pielęgnacyjne wymagane od wykonawcy do 1 roku po posadzeniu drzewa:
-sprawdzanie wilgotności gleby i podlewanie w miarę potrzeby;
-pielenie, spulchnianie mis i utrzymywanie ich w czystości;
-uzupełnianie brakującego materiału ściółkowego;
-nawożenie 2-, 3- krotnie nawozami wieloskładnikowymi mineralnymi lub jednokrotnie nawozem
wieloskładnikowym o wydłużonym działaniu;
poprawianie wzmocnienia drzewa w postaci stelażu;
-cięcia sanitarne i formujące koronę oraz zabezpieczanie ran;
działania chroniące przed chorobami i szkodnikami - w razie potrzeby.
Roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów powinny być prowadzone wyłącznie w sposób
najmniej szkodzący drzewom i krzewom zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 r. W związku z tym, podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać
następujących zasad:
-na terenie robót ziemnych i budowlanych, należy chronić i zabezpieczyć powierzchniową,
urodzajną warstwę gleby; zwykle ściąga się ok. 10-cio cm warstwę gleby i przechowuje w
pryzmach na czas prowadzenia robót;
- należy unikać zagęszczania gleby wokół drzew oraz przemieszczania warstwy
powierzchniowej z podglebiem;
-nie należy manewrować sprzętem ciężkim w pobliżu drzew i krzewów; wszelkie roboty w
pobliżu drzew należy wykonać ręcznie z zachowaniem maksymalnej ilości korzeni;
-w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemów korzeniowych, wykopy przy drzewach
należy zasypywać w jak najkrótszym czasie;
-w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów
należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew/krzewów, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami;
- w miejscach wykopów należy możliwie najpełniej przywrócić do stanu pierwotnego runo leśne,
a w miejscach nowoprojektowanych muraw oraz łąk kwietny założyć je zgodnie z projektem
nasadzeń;
-wszelkie prace w pobliżu drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru
do spraw ochrony zieleni wysokiej.
Na drzewach rosnących na placu oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych należy przeprowadzić
cięcia techniczne i pielęgnacyjne do wysokości 8m, zapewniając bezpieczeństwo
użytkowników.
Cięcia konarów i grubych gałęzi dopuszczone jest tylko jako zabieg ostateczny, gdy nie ma
innych możliwości uniknięcia kolizji. Dopuszcza się cięcie koron do 20% ich objętości. Miejsca
cięć należy bezwzględnie zabezpieczyć. W przypadku drzew rosnących wzdłuż ciągów
komunikacyjnych należy pamiętać o zachowaniu obowiązującej skrajni wynoszącej 4,5m nad
jezdnią i 2,2 nad chodnikiem
5.5.

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do nawierzchni drogi
o ok. 2 – 3 cm,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrównana,
- przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem,
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- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania
przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną,
- wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września
oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inżyniera,
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2,
- należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych,
-

należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową
Inspekcję Ochrony Roślin, przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy
dosiew.

-

W przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do wysiewu
nasion, zwiększyć ilość nawadniania.

5.6.

Pielęgnacja trawników

Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około10
cm,
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie
października,
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od
gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o
selektywnym działaniu można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika
Nawożenie mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym należy wysiewać
dzieląc dawkę na cztery partie, ostatnie nawożenie z początkiem września.
Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w
poszczególnych porach roku:
- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
- od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas,
- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w
przypadku braku wzrostów,
- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm,
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w
zależności od warunków atmosferycznych - podlewanie trawników.
Wiosną trawniki należy nawozić nawozami mineralnymi (typu Azofoska, Hydrofoska,
HydroComplex lub podobne) w dawce 2 kg / 100 m2 lub zgodnie z zaleceniami uzyskanymi
po badaniu podłoża i obficie podlać wodą. W razie potrzeby nawożenie można powtórzyć pod
koniec lipca.
Trawniki należy podlewać w okresach suszy oraz regularnie kosić utrzymując trawę na
wysokości około 5 cm. O potrzebie nawodnienia decyduje przede wszystkim ilość opadów,
temperatura otoczenia i wilgotność podłoża. Konieczne jest dodatkowe nawadniania
trawników w okresie bezdeszczowym w celu utrzymania stałej wilgotności podłoża. Zraszanie
powinno być drobnokropliste (mgławicowe). Najlepszą porą deszczowania są godziny
poranne lub wieczorne. W przypadku dni suchych i gorących należy podlewać murawę
zarówno rano i wieczorem. Podczas prowadzenia pielęgnacji należy tak dostosować ilość i
częstotliwość podlewania aby nie dopuścić do przesuszenia podłoża. W przypadku
znacznego zachwaszczenia należy zastosować herbicydy selektywne przeznaczone do
pielęgnacji trawników lub pielenie ręczne. Koszenie należy wykonywać w zależności od pory
sezonu wegetacyjnego od 2 – 3 razy w miesiącu.
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5.7 Zabezpieczenie pni i koron istniejących drzew
Pnie drzew narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy owinąć matą słomiana lub jutą,
a następnie wykonać deskowanie. Zabezpieczenie z desek o grubości 2cm i wysokości nie
mniejszej niż 1,5m powinno ściśle przylegać do pnia. Dolna część desek opierającą się na
podłożu należy obsypać ziemią. Odeskowanie mocuje się drutem lub taśmą stalową co 4060cm bez użycia gwoździ.
Należy pamiętać również o zachowaniu odpowiedniej odległości wyznaczonych szlaków
komunikacyjnych od pni. Odległość ta musi uwzględniać maksymalną szerokość
przewidywanych środków transportu poszerzoną o 1 m z każdej strony
W razie konieczności zabezpieczenia drzew o szczególnie nisko osadzonych koronach,
należy podwiązać dolne gałęzie do nadległych. W miarę możliwości należy unikać
nadmiernego podnoszenia koron drzew poprzez odcięcie ich dolnych konarów. Wszelkie
modyfikacje koron powinny być wykonywane przez wykwalifikowane osoby, a rany po
ewentualnych cięciach należy niezwłocznie zabezpieczyć specjalistycznymi środkami.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Trawniki.
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- grubości warstwy rozścielonej ziemi,
- prawidłowego uwałowania terenu,
-gęstości zasiewu nasion
- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”),
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
6.3. Drzewa i krzewy.
Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na
sprawdzeniu:
- wielkości dołków pod drzewa i krzewy,
- zaprawienia ich ziemią urodzajną,
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia,
gatunków i odmian,
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodności z normą PN-87/R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,
- odpowiednich terminów sadzenia,
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
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- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją
projektową,
- jakości posadzonego materiału.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych”
7.2Jednostka obmiarowa
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót..
7.3. Szczegółowe zasady odbioru robót
Roboty ziemne winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją
techniczną i
normami.
8.
ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST.00 „Wymagania Ogólne”,.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
9.1.
Normy.
PN-G-980 11
PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-0 l
BN-76/9 125-0 l.

Torf rolniczy
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy
Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuroczne
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SST-03.02 - Mała architektura
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podsypki piaskowej, dla celu
zagospodarowania placu miejskiego z pomnikiem niepodległości w Kozienicach
.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z Specyfikacja ST-00 – „Wymagania Ogólne”.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z wykonaniem
obiektów małej architektury w ramach zagospodarowania placu miejskiego z pomnikiem
niepodległości w Kozienicach
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami
podanymi w Specyfikacji ST-00 „Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
Specyfikacji ST-00 "Wymagania Ogólne".
2.2. Elementy małej architektury
Kosze na śmieci
Kosze recyklingowe
Stojaki rowerowe
Maszty flagowe
Kraty do drzew
Ławki, kosze na śmieci i stojaki winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i
odpowiadać wymaganiom dotyczącym w/w urządzeń. Dostarczane gotowe elementy
wykonywane przez firmy specjalistyczne winny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
oraz Zamawiającego przed dostawą i montażem.
3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne”, p.3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania montażu małej architektury.
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- koparka podsiębierna
- samochód samowyładowczy
- spawarka 500A
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4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne”, p.4.
4.1. Transport materiałów
Elementy malej architektury powinny być transportowane w taki sposób, aby nie dopuścić do
uszkodzeń mechanicznych. Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne”,
p.5.
5.2. Elementy małej architektury
Wymagania dotyczące dostawy elementów:
- ławki, kosze na śmieci winny być wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie
- materiały użyte do wykonania w/w elementów winny być zgodne z projektem
- elementy te powinny być zamontowane w sposób trwały, tak aby uniemożliwić ich
przemieszczanie.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót cz. szczegółowa str. 6
- przed zakupem bądź wytworzeniem warsztatowym w/w elementów należy uzyskać akceptację
inwestora oraz inspektora nadzoru
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne”, p.6.
6.2. Elementy małej architektury
Kontrola przy odbiorze dotyczy:
- zgodności realizacji z dokumentacją projektową,
- jakości zastosowanego materiału.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla elementów małej architektury, 1 szt (sztuka).
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne”, pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE.
9.1. Dokumenty
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
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2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie
następujących tomów: Tom I. - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki
Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa
3. Dokumenty przetargowe.
4. Umowa.
5. Dokumentacja projektowa
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SST-03.03 - Odwodnienie liniowe
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
odwodnienia liniowego, dla celu zagospodarowania placu miejskiego z pomnikiem
niepodległości w Kozienicach
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robót
wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem wszystkich czynności umożliwiających wykonanie odwodnienia liniowego, dla celu
zagospodarowania placu miejskiego z pomnikiem niepodległości w Kozienicach.
1.4. Określenia podstawowe
Studzienki kanalizacyjne są wykonane jako wyroby budowlane, przeznaczone do wbudowania
w sieci
kanalizacyjnej, w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym wykopie. Studzienki spełniają
podstawowe wymagania w stosunku do obiektów budowlanych
1.4.1. Odwodnienie liniowe – korytka odwadniające przeznaczone do odprowadzania ścieków
Opadowych ze skrzyżowania, jezdni i chodników.
1.4.2. Kanały specjalistyczne
Elementy odwodnienia - Kanał retencyjno-odwodnieniowy wyposażony w nasadę
w formie monolitycznego lejka w całości wykonanego z żeliwa sferoidalnego
Studzienki odpływowe systemowe
Ścianki czołowe
.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową,
specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2.2. Wymagania dotyczące materiału
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów
przedstawionych przez producenta lub dostawcę:
świadectwo jakości
aprobata techniczna
lub inne
2.3. Beton
2.3.1. Cement
Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.3.2. Kruszywo
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Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa
nie może być niższa niż klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – marka min. 20).
2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa M-20 powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501 [16].
2.5. Składowanie materiałów
2.5.1. Korytka odwadniające
Korytka odwadniające można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej
jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
się wód opadowych.
Ze względu na znaczną cenę korytek odwadniających – należy je składować na terenie
strzeżonym lub montować bezpośrednio ze środka transportowego.
2.5.2. Inne elementy
Brak jest innych materiałów masowych wymagających składowania.
2.5.3. 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 „Wymaganiach ogólnych”
3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania odwodnienia liniowego powinien wykazać się
Możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- wciągarek mechanicznych,
- betoniarek,
- beczkowozów.
- elektronarzędzi.
- środków transportowych
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Transport korytek
Korytka odwadniające mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. 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.
4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20]..
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
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5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne
przekaże Inspektorowi Nadzoru.
5.3. Roboty ziemne
W przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym nie przewiduje się wykonywania jakichkolwiek robót
ziemnych..
5.4. Roboty montażowe
Roboty montażowe korytek odwadniających powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją
projektową i wg. instrukcji producenta
Przykład zabudowy kanału wg Hauraton

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę,
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane
przez dostawców itp.) Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora
Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do 0,2 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z
betonu,
- badanie odchylenia osi kanału,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową położenia poszczególnych elementów,
- badanie odchylenia spadku kanału,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia elementów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania złączy korytek,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia elementów odwodnienia,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 cm,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 1 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 1 cm,
- odchylenie kanału w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kanału od osi kanału
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 1 mm,
- odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać 0,1%,
- rzędne kratek ściekowych i pokryw skrzynek osłonowych studzienek powinny być
wykonane z dokładnością do ± 2 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową jest 1 metr bieżący kanału i 1 szt studzienki odpływowej
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
.
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie uszczelnień złączy korytek odwadniających,
- wykonane podsypki cementowo-piaskowej pod korytkami,
- wykonane ławy betonowej pod korytkami,
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku pod ławą.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy
zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót, zawartych w umowie.
Do odbioru robót wykonawca przedstawia :
zaświadczenia jakości materiałów
protokoły odbiorów częściowych
zapisy w dzienniku budowy
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania 1 m wykoananej kanalizacji.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakością
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu
powszechnego użytku
3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
4. PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i
kanalizacyjnej
5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem
szklanym (GRP)
6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościowych.
Tymczasowo należy stosować normę PN-B-06712 [10])
7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowań przyszłościowych.
Tymczasowo należy stosować normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])
8. PN-B-06250:1988 Beton zwykły
9. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
10. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
świr
i mieszanka
11. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
12. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10.2. Inne dokumenty
14. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
15. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
16. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”,
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SST-03.04 - Zewnętrzna instalacja kanalizacji
deszczowej – rurociągi CPV 45231300-8
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót dla celu budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla zagospodarowania placu miejskiego z pomnikiem niepodległości w
Kozienicach.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót ujętych wpkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy układaniu przewodów
kanalizacyjnych w wykopach liniowych, dla zagospodarowania placu miejskiego z pomnikiem
niepodległości w Kozienicach..
1.4. Określenia podstawowe
Roboty ziemne – są to roboty budowlane polegające na wybudowaniu, przemieszczaniu i
układaniu gruntu według charakterystyczny dla danej budowli kształtów geometrycznych.
Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego
zasadniczym wymiarem jest wymiar długości.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych.
W wypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w
projekcie – w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru w celu spełnienia wymagań projektu
2. MATERIAŁY
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Wymagania ogólne
- rury kanalizacyjne z żywicy poliestrowej
Rury wykonane z odlewanych odśrodkowo żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem
szklanym (GRP) składają się z żywic poliestrowych, włókna szklanego i materiałów
wzmacniających. Standardowa struktura ściany gwarantuje wykorzystanie szczególnych
właściwości poszczególnych materiałów w gotowym kompozycie
3. SPRZĘT
Wg Specyfikacji Wymagania ogólne
3.2. 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.
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4. TRANSPORT
Wg Specyfikacji Wymagania ogólne
4.1. Załadunek i rozładunek dźwigiem i pasami do podnoszenia: Rury mogą być podnoszone
przy użyciu jednego lub dwóch pasów do podnoszenia, jednakże dla łatwiejszej kontroli
równowagi podczas podnoszenia, zaleca się użycie dwóch pasów podnoszących. Używając
jednego pasa podnoszącego, pas należy mocować w miejscu środka ciężkości rury. Używając
dwóch pasów do podnoszenia, punkty mocowania powinny być jak na poniższej ilustracji.
Obydwie metody powinny być zastosowane bardzo ostrożnie, punkty mocowania powinny być
kontrolowane i zabezpieczone. Aby zapobiec ewentualnym wypadkom, należy się upewnić, że
podczas podnoszenia nikt nie znajduje się pod podnoszoną rurą.
Liny prowadzące zawiązane wokół rury mogą być użyte do ręcznego sterowania rurą, podczas
gdy znajduje się w powietrzu. Sposób ten zaleca się szczególnie przy silnych wiatrach. Kontrola
kierunku rury przy użyciu lin prowadzących powinna być przeprowadzana z pewnej odległości,
nie powinna być prowadzona spod rury
Załadunek i rozładunek przy użyciu wózka widłowego: Metoda ta jest generalnie stosowana
przy załadunku w fabryce lub załadunku do wagonów transportu kolejowego. Jednakże,
ponieważ zasadniczo nie ma potrzeby używania wózka widłowego na placach budów,
rozładunek na placu budowy wykonywany jest przy użyciu dźwigu z pasami do podnoszenia
Składowanie rur na placu budowy
a) Powierzchnia składowania powinna być płaska, wypoziomowana i wolna od obiektów, takich
jak skały, kamienie, ostre krawędzie itp.
b) Rury mogą być składowane w stosach, aby zminimalizować powierzchnię składowania w
dozwolonych granicach.
c) Podczas przechowywania rur ułożonych w stos, należy umieścić drewniane podstawki
pomiędzy warstwami rur. Rury ułożone najniżej powinny być wspierane drewnianymi klinami,
aby zapobiec przesuwaniu się.
d) Zaleca się składowanie rur na płaskich belkach drewnianych, aby ułatwić umieszczanie i
usuwanie zawiesi wokół rur, a także łatwą obsługę rur za pomocą wózka widłowego.
e) Płaskie belki drewniane powinny być umieszczone w odległości ¼ długości rury od każdego
końca rury.
f) W przypadku, gdy złączki dostarczane są w postaci wiązek, powinny być one składowane w
pozycji poziomej, w celu zapobieżenia promieniowym ugięciom.
g) Podłoże składowiska powinno być odporne na duże obciążenia i nie powinno być narażone
na silne wiatry.
10
h) Maksymalna wysokość składowania wynosi około 2,5 metra. Nie zaleca się składowania w
stosach rur o średnicach większych niż DN 1200 mm.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wg Specyfikacji Wymagania ogólne
5.2. Ogólne zasady wykonania robót
1. Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed
przystąpieniem da wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
2. Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane są dwa rodzaje
podłoża:
• Podłoże naturalne, które stanowi nienaruszony grunt sypki, o wytrzymałości nie
mniejszej niż w dokumentacji technicznej; jeżeli warunek ten jest niespełniony,
należy stosować podłoże wzmocnione;
• Podłoże wzmocnione należy wykonywać zgodnie z p. 5.
Dla kanałów na terenach objętych szkodami górniczymi grubość podsypki nie może
być mniejsza niż 0,15m, a minimalna grubość obetonowania mniejsza niż 0,10m.
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3. Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać wyprafilowanie kształtu spodu przewodu.
4. Podłoże naturalne stosuje się w gruntach suchych (normalnej wilgotności), takich jak:
piaszczyste, żwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
5. Podłoże wzmocnione należy wykonywać jako:
a) Podłoże piaskowe - przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże
naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły),
makroporowatych i kamienistych;
b) Podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:
• Przy gruntach nienawodnionych i łatwo ściśliwych (muły, torf, itp.) o małe
grubości po ich usunięciu,
• Przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających),
• W razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla
przewodów,
• Jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych
dla kanałów murowanych, betonowych i żelbetowych monolitycznych lub z
elementów prefabrykowanych;
c) Podłoże betonowe:
• Przy gruntach nienawodnionych, słabych i łatwo ściśliwych (muły, torf, itp.)
zalegających głęboko,
• Przy gruntach nasypowych i gliniastych,
• W razie konieczności obetonowania rur (szczególnie przy przejściach pad
torami kolejowymi, drogami, fundamentami obiektów budowlanych itp.),
• W razie konieczności budowy kanału na palach;
d) Mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych - przy nawodnionych gruntach
słabych, mało ściśliwych i nasypowy
6. Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie mogą
przekraczać 10mm.
7. W wykopach nawodnionych, niezależnie od rodzaju gruntu, równolegle z budową podłoża
należy ułożyć w podłożu drenaż odwadniający z sączków ceramicznych. W wykopach o
nieznacznym nawodnieniu jako warstwa drenująca dno wykopu może wystarczać
warstwa podłoża żwirowo-piaskowego. W gruntach płynnych (kurzawka, silnie
nawodniony piasek drobnoziarnisty) odwodnienie dna wykopu i budowę podłoża należy
wykonywać według projektu odwodnienia za pomocą filtrów igłowych w studni z filtrami
wierceń i systemu odprowadzania.
8. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może
przekraczać:
• Dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm,
• Dla przewodów pozostałych 5cm.
9. Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości:
• Dla przewodów z tworzyw sztucznych oraz kanałów sieci cieplnej ± 5cm,
• Dla przewodów azbestowo-cementowych ± 3cm,
• Dla pozostałych przewodów ± 2cm.
Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera.
1. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.
2. Największy spadek przewodu nie może przekraczać:
• Dla przewodów żeliwnych Fi 0,15m – 40%,
• Dla przewodów żeliwnych Fi 0,20m – 25%.
Przy spadkach większych należy stosować studzienki kaskadowe.
3. Minimalny spadek przewodu nie może być mniejszy:
• Od 1‰ dla średnic większych od 0,5m,
• Od 3‰ dla średnic mniejszych.
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4. Do budowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze
technicznym wykopu i podłoża na odcinku:
• Co najmniej 30m dla przewodów z rur i elementów prefabrykowanych,
• Równym klatce wykopu – dla kanałów murowanych,
• Odpowiadającym fazie betonowania dla kanałów monolitycznych z betonu lub
żelbetu.
Budowę kanału należy prowadzić od jego najniższego punktu.
Podczas wykopów, powinny być brane pod uwagę następujące kwestie:
a) Należy podjąć niezbędne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpiecznego
środowiska pracy.
b) Nie wolno dopuścić do przedostawania się wody do rowu.
c) W trakcie wykopów należy się upewnić, że ściany wykopów utrzymują pozycję pionową.
d) W przypadku płaskiego dna, należy usunąć z rowu wszystkie przeszkody i ostre
krawędzie, takie jak skały, żwir, beton, itp.
e) Należy usunąć z terenu rowu wszystkie elementy organiczne, takie jak rośliny, korzenie
drzew, itp.
f) Należy się upewnić, że podłoże rowu jest mocne i stabilne.
g) Jeśli podłoże wykopu nie jest wystarczająco stabilne, pogłębić wykop dla celów prac
stabilizacyjnych.
h) Usunąć wodę (jeśli tam jest) z wykopu przed przygotowaniem podsypki.
i) Gdy poziom wody gruntowej jest wysoki, może to spowodować pływanie rur. Aby zapobiec
pływaniui, należy pogłębić wykop, aby zwiększyć głębokość zasypki.
j) Należy się upewnić, że szerokość wykopu jest wystarczająca na podsypkę i zagęszczanie
zasypki.
k) Upewnić się, że wydobyte materiały są układane w pewnej odległości od wykopu, aby
uniknąć możliwości stoczenia się z powrotem do wykopu.
Podsypka wykopu powinien być wyrównany, wypoziomowany i utwardzony wzdłuż całego
wykopu. W niestabilnych warunkach glebowych, głębokość wykopu i grubość podsypki
może być zwiększona.
Po wykonaniu wykopu, powinna być przygotowana podsypka, aby zapewnić trwałe i stabilne
podparcie dla rury. Podsypka rury powinno być nie niższe niż 15 cm, powinno być
sporządzone z ubitego materiału ziarnistego o Standardowej Gęstości Proctora wynoszącej
co najmniej 90% lub z innego dowolnego odpowiedniego materiału podsypki przy o
minimalnej Standardowej Gęstości Proctora wynoszącej minimum 95%.
Głębokość podsypki powinna być zwiększona, jeśli występują niestabilne, luźne lub miękkie
warunki glebowe. Jeżeli materiał podsypki jest piaszczysty, powinien zostać nawilżony i
zagęszczony przy pomocy zagęszczarki wibracyjnej. Podsypka powinna być zawsze płaska
i na poziomie dna wykopu.
5.3. Cięcie rur :
Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć
miejsce jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede
wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty należy
korzystać ze skrzynki uciosowej. Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy
oczyścić z zadziorów i zukosować pod kàtem 15º za pomocą pilnika Nie należy przycinać
kształtek.
5.4. Łączenie rur i kształtek:
Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie
silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem
rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm Końcówki kształtek można
całkowicie wsunąć do kielichów.
5.5. Montaż przewodów
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1. 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.
2. Do wykopu rury należy opuszczać ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin,
Rury o większej średnicy należy opuszczać mechanicznie przy użyciu krążków,
wielokrążków, dźwigów samochodowych lub innych urządzeń. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur do wykopu.
3. Rury należy układać zawsze kielichami (lub też wpustami i wgłębieniami) w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu.
4. Rury o niewielkiej masie należy układać w wykopie ściśle osiowo. Rury cięższe,
opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są jeszcze
podwieszone i po właściwym ustawieniu zwalniać podwieszenie.
5. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na
całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza się pod złączami wykonania odpowiednich gniazd w celu umożliwienia
właściwego uszczelnienia złączy.
6. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią lub piaskiem po środku
długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia
do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
7. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczy,
łaty mierniczej (lub krzyża celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperów pomocniczych.
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 10mm,
a dla przewodów na terenach objętych szkodami górniczymi ± 3mm.
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±
3mm przy pomiarze rzędnych w studzienkach i ± 2 mm na terenach objętych szkodami
górniczymi.
8. Głębokość posadowienia przewodu powinna być zgodna z projektem, przy czym
przykrycie (w razie nie stosowania izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierząc od wierzchu
przewodu do poziomu terenu, nie może być mniejsza niż:
• 1,0m – w strefie o głębokości przemarzania 0,8m,
• 1,2m – jw., lecz 1,0m,
• 1,3m – jw., lecz 1,2m.
9. Montaż złączy polega na wykonaniu uszczelnienia właściwego oraz zabezpieczenia
uszczelnienia.
10. Po uszczelnieniu złączy na odcinku co najmniej 5m należy przewody dodatkowo
podsypać z boków, dobrze ubijając lub – jeśli to przewiduje dokumentacja –
obetonować.
11. 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 lub drewnianym progiem.
12. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów należy zasypać rury do takiej wysokości, aby masa znajdującego się nad nim gruntu uniemożliwiła spłynięcie ich po
ewentualnym zalaniu wykopu.
13. Zasypywanie przewodów należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków,
z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 0,1 do 0,2m. Ubijanie należy
prowadzić ręcznie za pomocą drewnianego młota o masie do 3kg. Do zasypywania
należy używać gruntów sypkich mało spoistych, bez kamieni.
Układanie rur
Rury GRP są dostarczane ze złączką zamocowaną na jednym końcu, jeśli nie ma innych
wymogów.
-- Oczyścić końce rur z kurzu i brudu. Sprawdzić wizualnie końce rur czy się nie
rozwarstwiają (rozwarstwienie jest oddzielaniem się warstw rur)
-- Oczyścić gumową uszczelkę i usunąć wszelkie kamienie, żwir i kurz z rowków uszczelki.
-- Nałożyć smar na uszczelki kawałkiem miękkiej tkaniny. Smar powinien być materiałem
organicznym. Nigdy nie należy używać smarów na bazie ropy naftowej. Superlit radzi, aby
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użyć miękkiego mydła lub parafiny, jako smar w standardowych warunkach. Ilość smaru
może być określona na podstawie poniższej tabeli:
Średnica rury
Ilość smaru
(szacunkowa wielkość dla każdego połączenia)
200 – 600 mm
0,2 kg
700 – 1200 mm
0,4 kg
1300 – 2000 mm
0,6 kg
powyżej 2000 mm
0,8 kg
Dla łatwiejszej instalacji rur, powinno się wykopać dołek dla osadzenia złączki. Po
połączeniu rury z wcześniej ułożoną rurą, dołek na złączkę powinien być zasypany
materiałem zasypowym i ubity.
5.6. Odbiór robót
Podstawą formalną do przeprowadzania odbioru robót są ustalenia normy PN-92/B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Norma ta jednak
dostosowana jest do specyfikacji rur tradycyjnych – sztywnych. Właściwości PVC-U, z którego
wykonane są przewody i studzienki obsługiwane z powierzchni terenu, wymagają innego
podejścia. Sprawdzenie szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację jest ważne, lecz przy
połączeniach wciskowych i dzisiejszej technologii wytwarzania rur kielichowych oraz
dostatecznym nadzorze technicznym w czasie układania przewodów, wymagania szczelności
są łatwe do spełnienia.
Ważnym zagadnieniem jest dobór gruntu w strefie przewodu oraz prawidłowe jego
zagęszczenie. Dlatego konieczne jest, szczególnie w trakcie wykonywanych prac ziemnych,
pobieranie próbek gruntu przez służby geodezyjne, ocena jego własności do zagęszczenia oraz
pomiar stopnia zagęszczenia. Należy przy tym sprawdzić zgodność z projektem: rodzaj gruntu
w strefie przewodu, stopień jego zagęszczenia, wszelkie niezgodności mogą w konsekwencji
doprowadzić do nadmiernego stopnia deformacji rury.
5.7. Wykonanie obsypki
Najważniejszą operacją mającą istotny wpływ na jakość wykonywanych prac jest zasypanie i
zagęszczenie gruntu w strefie przewodu, a więc stan podsypki zagęszczenia gruntu po bokach
przewodu oraz 30 cm nad wierzchem przewodu. Od prawidłowości wykonania tych prac zależy
trwałość sieci kanalizacyjnej, jej szczelność oraz prawidłowe działanie.
Sposób zagęszczenia gruntu ponad strefą przewodu będzie miał również wpływ na zapadanie
się jezdni lub powstanie prutomów.
Wykonanie zasypania w strefie przewodu, kiedy bardzo ważny jest grunt użyty do zasypki.
Zagęszczenie gruntu po bokach przewodu, czyli ubicie tzw. pach obok rurociągu, w wyniku
czego nastąpi odkształcenie rury w poziomie. Zagęszczenie to należy wykonywać ubijakami
ręcznymi zachowując odległość od rury minimum 10cm. Następnie zagęszczenie gruntu nad
przewodem w podobny sposób, stopniowo usuwając deskowanie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
Wg Specyfikacji Wymagania ogólne
Ustalono na podstawie pomiarów, że ugięcia rur uzależnione są od wielu czynników. Do
najważniejszych z nich należy rodzaj gruntu, dokładność wykonania prac ziemnych związanych
z zagęszczeniem oraz sztywność obwodowa (szereg grubości) zastosowanych rur. Znacznie
mniejszy wpływ ma wysokość przykrycia i obciążenie ruchem drogowym.
Na bieżąco należy sprawdzać zgodność wykonywanych prac z dokumentacją.
7. OBMIAR ROBÓT
Wg Specyfikacji Wymagania ogólne
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7.1.
Jednostka obmiarowa
Przewody kanalizacyjne oblicza się w metrach ich projektowej długości.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wg Specyfikacji Wymagania ogólne
1. Odbiór częściowy obejmuje badanie:
• Zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
• Materiałów,
• Szczelności.
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość
między studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji
sprawdzającej.
2. Odbiór techniczny końcowy obejmuje:
• Sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych,
• Sprawdzenie naniesienia w dokumentach zmian i uzupełnień,
• Sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych
dokumentacją.
Wyniki odbioru technicznego końcowego należy ująć w protokole.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wg Specyfikacji Wymagania ogólne
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra bieżącego rurociągu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-84/B-10735
PN-81/C-89205
PN-92/B-01707
PN-81/B-03020
PN-82/B-02004

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Rury kanalizacyjne z niepastyfikowanego polichlorku.
Instalacje zewnętrzne. Wymagania w projektowaniu.
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
Obciążenia pojazdami.

ASTM
ASTM D3262 – Rury kanalizacyjne GRP bezciśnieniowe
ASTM D3517 – Rury ciśnieniowe GRP
ASTM D3754 – Rury kanalizacyjne GRP ciśnieniowe
AWWA
AWWA C950 – Rury ciśnieniowe GRP
AWWA M-45 – Rury GRP – Instrukcja projektowania
ISO
ISO 10467 – Systemy rur GRP do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i transportu
ścieków
ISO 10639 – Systemy rur GRP do ciśnieniowego i bezciśnieniowego transportu wody
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EN
EN 14364 – Systemy rur GRP do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i transportu
ścieków
EN 1796 – Systemy rur GRP do ciśnieniowego i bezciśnieniowego transportu wody
Inne
DIN 16868 – Rury GRP produkowane metodą nawojową
BS 5480 – Rury i kształtki GRP do wody i ścieków
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SST-03.05 - Zewnętrzna instalacja kanalizacji
deszczowej – studnie CPV 45231300-8
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
studni
kanalizacyjnych, dla zagospodarowania placu miejskiego z pomnikiem niepodległości w
Kozienicach..
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robót
wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem
wszystkich czynności umożliwiających wykonanie studni kanalizacyjnych, dla
zagospodarowania placu miejskiego z pomnikiem niepodległości w Kozienicach.
.
1.4. Określenia podstawowe
Studzienki kanalizacyjne są wykonane jako wyroby budowlane, przeznaczone do wbudowania
w instalację kanalizacyjną, w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym wykopie. Studzienki
spełniają
podstawowe wymagania w stosunku do obiektów budowlanych
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową,
specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2.2. Wymagania dotyczące materiału
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów
przedstawionych przez producenta lub dostawcę:
świadectwo jakości
aprobata techniczna
lub inne
2.3. Studnie betonowe
2.3.1 Studzienki na instalcji kanalizacyjnej należy wykonać z kręgów żelbetowych Ø 1000 mm,
łączonych na uszczelki gumowe i przykryć żelbetową, prefabrykowaną płytą nastudzienną
zaopatrzoną we właz żeliwny. Studzienki należy wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe. Płyty
pokrywowe nastudzienne wraz z włazami należy ułożyć na pierścieniach odciążających,
dostosowanych do przeniesienia obciążeń zewnętrznych pochodzących od pojazdów.
Pierścienie odciągające należy oddzielić od wierzchu komór studzienek szczelinami
konstrukcyjnymi.
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W miejscu przejścia rurami przez ścianki kręgów należy osadzić przejścia szczelne z gumową
uszczelką.
Wszystkie elementy betonowe należy zabezpieczyć przez 4-krotne pokrycie roztworami
asfaltowymi
(2xR+2xP).
Technologia produkcji.
Masa betonowa do produkcji prefabrykatów przygotowywana jest wg ściśle określonej
receptury.
Prefabrykaty betonowe wykonywane są przy użyciu stołów wibracyjnych z zastosowaniem
oryginalnych
form stalowych. Po zakończeniu procesu wibrowania i prasowania „zamka” następuje
rozformowanie
prefabrykatów, które dojrzewają w specjalnych pierścieniach kształtujących zamek. Po tym
czasie
prefabrykaty transportowane są na plac składowo-magazynowy, gdzie są odpowiednio
pielęgnowane do
czasu uzyskania wymaganej wytrzymałości. Stosowane kotwy ułatwiają transport i montaż
elementów.
Studnie muszą spełniać :
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Poprawki: 1. BI nr 6/93, poz. 43
PN-93/H-74124 Włazy kanałowe.
PN-64/B-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
PN-93/B-74124 Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowanych w
nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Norma równoważna z
EN 124: 1985
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Zmiany : 1. BI NR 2/88, POZ. 14
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
DIN 4034 cz. 1 i 2 Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych . Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
2.3.2 Wpusty uliczne Ø 500 mm z osadnikiem i syfonem
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania
z
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania specyfikacji
technicznej jakość
robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też
przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów,
sprzętu itp. Wymagany jest sprzęt specjalistyczny typu dźwig, specjalne uchwyty do
zaczepiania
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gotowych prefabrykowanych elementów betonowych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Wykonawca może używać tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na
jakość
przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem
się i układane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta.
Załadunek i rozładunek
podnoszenie i ustawienie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być
wykonane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy
przenoszonych
elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym prefabrykaty transportowane
przy
użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą specjalnych zawiesi
zapewniających
właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na
poszczególne
cięgna.
Transport prefabrykatów
Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Środki transportu przeznaczone
do
kołowego przewozu poziomego. Prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia
zabezpieczające
przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz możliwością zachwiania równowagi
środka
transportowego. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie
transport-tu i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed
uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być
dostosowana do
wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie
prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny
być
układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie
Składowanie prefabrykatów
Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi
rzędami
składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub
ruchu
pojazdów. Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów
montażowych.
Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być
składowany osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładkach
zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm. W zależności od ukształtowania
powierzchni
wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na podkładkach o przekroju prostokątnym
lub
odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą
być
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składowane w stosach do wysokości 1,80 m; stosy powinny być prawidłowo ułożone i
odpowiednio
zabezpieczone przed przewróceniem.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
5.2. Montaż studni kanalizacyjnych
Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta systemu.
Lokalizacja i
wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przejścia rur
kanalizacyjnych
przez ściany studni należy wykonać jako szczelne przy zastosowaniu systemowych przejść.
Włączenia
kaskadowe do studni należy wykonać z kształtek PVC (trójnik, kolano, sztyca) na wysokości
projektowanych rzędnych odgałęzień kanałów z zaoporowaniem pełnym blokiem betonowym.
5.2.1. Montaż żelbetowych studni rewizyjnych
Studnie sieci międzyobiektowych należy wykonać z kręgów betonowych. Stosować należy kręgi
z
wmontowanymi fabrycznie stopniami złazowymi, a dennice z gotowymi otworami.
Prefabrykowane dno studzienki należy posadowić na podsypce piaskowo-żwirowej o grubości
0,2m. W
przypadku dużej wilgotności gruntu – stosować podsypką żwirową.
Na dennicy studzienki należy posadowić kręgi betonowe. Szczelność połączenia elementów
stanowić
będzie gumowa uszczelka systemowa. Kręgi należy przykryć płytą żelbetową pokrywową. Na
płycie
należy zamontować właz żeliwny typu ciężkiego lub lekkiego, zależnie od usytuowania (patrz
projekt).
Na dnie studzienki należy uformować kinetę betonową.
Stopnie złazowe w kręgach betonowych należy montować mijankowo w dwóch rzędach, w
odległościach
pionowych co 30cm i odległości poziomej osi stopni 30cm. Kręgi betonowe i pozostałe elementy
należy
zabezpieczyć z zewnątrz przez posmarowanie dwukrotnie lepikiem asfaltowym. Alternatywnie
prefabrykaty betonowe studzienek od zewnątrz mogą być zabezpieczone fabrycznie środkami
do izolacji
przeciwwodnych na bazie wielosiarczków. Środki gruntujące pod warstwy i powłoki epoksydowe
wykonane winny być na bazie żywic epoksydowych.
5.3. Izolacje przeciwwilgociowe i antykorozyjne
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnętrznych powierzchniach studzienek nie jest
wymagane.
W agresywnym środowisku gruntowo-wodnym należy wykonać izolację antykorozyjną
zewnętrznych
studzienek wg odrębnego opracowania. Izolację należy zaprojektować indywidualnie, w
zależności od
stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z obowiązującymi normami i
instrukcjami. Rodzaj izolacji powinien być określony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym.
5.4. Przejścia kanałów przez ściany studzienek
Przejście kanałów przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne w stopniu
uniemożliwiającym
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infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach fabrycznie mogą być osadzane
króćce
połączeniowe dla przyłączy kanalizacyjnych. Mogą być również wywiercone otwory
przystosowane do
osadzania uszczelek, przejść szczelnych lub rur betonowych. Króćce połączeniowe są wklejane
w
nawiercanych otworach w ścianie studzienki. Stosowane kleje są przygotowywane na bazie
żywicy
epoksydowej EPIDIAN.
5.5. Cechowanie elementów
Na powierzchni każdego elementu prefabrykowanego umieszczane jest trwałe oznaczenie
zawierające:
nr aprobaty,
znak lub nazwę producenta,
klasę betonu,
datę produkcji,
nazwę handlową i typ
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Badania sprawdzające
Badania sprawdzające prowadzone przez nadzór wewnętrzny i zewnętrzny obejmują badania:
wymiarów,
wyglądu zewnętrznego
cechowania,
wytrzymałości,
nasiąkliwości.
Badania są prowadzone pod kątem sprawdzenia zgodności produkowanych elementów z
wymogami
norm PN i DIN oraz Aprobaty Technicznej
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a
w
szczególności:
zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową jest jedna sztuka (jedna studnia).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
oraz
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pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu elementów, które staną się niedostępne po
zakończeniu
budowy i dotyczy sprawdzenia: lokalizacji, posadowienia oraz ewentualnej izolacji
antykorozyjnej;
odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić przy badaniach kanału lub jego części,
zgodnie z
wymogami normy PN-92/B-10735.7
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy
zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót, zawartych w umowie.
Do odbioru robót wykonawca przedstawia :
zaświadczenia jakości materiałów
protokoły odbiorów częściowych
zapisy w dzienniku budowy
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednej studni.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Poprawki: 1. BI nr 6/93, poz. 43
PN-93/H-74124 Włazy kanałowe.
PN-64/B-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
PN-93/B-74124 Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowanych w
nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Norma równoważna z
EN 124: 1985
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Zmiany: 1. BI NR 2/88, POZ. 14
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
DIN 4034 cz. 1 i 2 Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
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SST-04.01 - Oświetlenie
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
instalacji zasilania i oświetlenia, dla celu zagospodarowania placu miejskiego z pomnikiem
niepodległości w Kozienicach
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robót
wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem wszystkich czynności umożliwiających wykonanie instalacji zasilających i
oświetlenia dla celu zagospodarowania placu miejskiego z pomnikiem niepodległości w
Kozienicach
1.4. Określenia podstawowe
Ogólne określenia ogólne dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2.2. Wymagania dotyczące materiału
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z projektem oraz za jakość i sprawdzenie
materiału na podstawie dokumentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę:
· świadectwo dopuszczenia
· aprobata techniczna
· lub inne
2.3 Zastosowane materiały
Wszystkie oprawy wyposażone w moduł z oprawą 360 º
Dodatkowo oprawy L2, L3, L6 wyposażone w moduł Spot oświetlający pomnik
Sterowanie systemu Owlet IoT z bezpośrednia komunikacją pomiędzy oprawami a serwerami za
pośrednictwem protokołu IPv6
Kable zasilające
- YKY 5x16
- YKY 5x2,5
Rury ochronne DVK 110
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania
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specyfikacji technicznej jakość robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Transport materiałów
W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez:
o szczelne zalutowanie powłoki metalowej lub założenie na oczyszczonej powłoce
kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie
kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy
przylepnej.
Transport kabli należy wykonać z zachowaniem następujących warunków:
- kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli
masa kręgu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4°C, przy
czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica
zewnętrzna kabla,
- zaleca się przewożenia bębnów z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza się przewożenie
bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub w
przyczepach, a bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na
krawędziach tarcz (oś bębna pozioma, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać; stawianie bębnów z
kablami w skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione;
- kręgi kabla należy układać poziomo (płasko), zabronione jest przebywanie osób w skrzyni
samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami, umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami
ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać za pomocą żurawia;
- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest
zabronione
- Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.3. Składowanie materiałów
Składowanie poszczególnych rodzajów materiałów powinno być zgodne z następującymi
warunkami:
- kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach
- bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonych podłożach; bębny powinny
być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułożone poziomo
(płasko),
- osprzęt kablowy powinien być składowany w pomieszczeniach; zaleca się składowanie
zestawów montażowych oraz rur termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze
nie przekraczającej +20°C
- rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla każdego wymiaru przegrodach – w wiązkach, w pozycji pionowej,
- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w
pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż -15°C i nie wyższej niż
+25°C w pozycji pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia
wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych,
- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać analogicznie
jak rury instalacyjne sztywne, lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co
najmniej w trzech miejscach; kręgi w liczbie nie większej niż 10 mogą być układane jeden
na drugim
90

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
Zagospodarowanie terenu

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
.
5.1. Podłączenie do rozdzielni
5.1.1. Przyłączanie obwodów zewnętrznych
Na końcach przewodów zastosowanych do połączeń międzytablicowych oraz między
aparatami a tablicami i szafkami należy założyć oznaczniki z taśmy z wytłoczonym
oznaczeniem przewodów, określającym skąd i dokąd przewód jest ułożony oraz podającym
liczbę i przekrój żył.
W zależności od rodzaju przewodu i zacisku, do którego przewód ma być podłączony,
rozróżnia się zakończenia:
- na przewodzie z drutu - proste, oczkowe, z końcówką kablową,
- na przewodzie z linki – z końcówka kablową, z zaprasowaną tulejką; dopuszcza się
zakończenia z dobrze pocynowanym końcem (dotyczy przewodów żyłami Cu).
Na przewodach nie należy stosować końcówek zaciskanych śrubami.
Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki: od strony listwy zaciskowej
– z porcelany, melaminy lub PVC, od strony aparatu – z PVC lub rurki z tworzywa
sztucznego o długości 15mm i średnicy umożliwiającej luźne przesuwanie się wzdłuż
przewodu.
Na oznaczniku przewodu należy umieścić zgodne z dokumentacją symbole określające skąd
i dokąd dany przewód prowadzi, zaleca się stosować specjalne oznaczniki z trwałym
nadrukiem i pojedynczymi symbolami o szerokim repertuarze, składając je odpowiednio w
potrzebne oznaczenie, w razie ich braku napisy należy wykonać czarną farbą (tuszem).
5.1.2. Przyłączanie połączeń ochronnych
Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia
ochronne. W urządzeniach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych,
po ustawieniu ich należy wykonać połączenia ochronne konstrukcji pomiędzy
poszczególnymi zestawami. W urządzeniach, jeżeli nie zostało to już wykonane, należy
ułożyć główny przewód ochronny urządzenia i połączyć z nim zaciski ochronne
poszczególnych celek oraz przewody ochronne aparatów. W pomieszczeniach główne
przewody ochronne i przewody uziemiające należy układać na uchwytach metalowych na
ścianach lub w kanale. Ułożony przewód uziemiający należy przyłączyć:
- do głównych zacisków ochronnych urządzenia lub do przewodu ochronnego urządzenia,
- do przewodu uziomowego lub do zacisku probierczego uziomowego.
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.
5.2. Obróbka kabli
· Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek
metalowych przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone.
· Połączenia należy wykonać za pomocą spawania, zacisków śrubowych lub w inny
sposób określony w projekcie technicznym.
· W instalacjach elektrycznych wnętrzowych, łączenie przewodów należy wykonywać w
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym. W przypadku łączenia przewodów nie należy
stosować połączeń skręcanych.
· Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
· Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości.
· Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne.
· Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i
dodatkowe naprężenia.
· Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzeń
mechanicznych.
· Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk jest przystosowany
Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia:
· proste, nie wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie
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przystosowanych zacisków zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodujące
uszkodzenia struktury zakończenia żyły,
· z końcówką,
· z tulejką (końcówką rurową) umocowaną przez zaprasowanie.
5.3. Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń
skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i
dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku
stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe,
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej
żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku
stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast
ocynowania).
5.4. Instalacje w rurach osłonowych z tworzyw sztucznych
Instalacje w rurach z tworzyw sztucznych należy stosować tam, gdzie ich wytrzyj małość na
uszkodzenia mechaniczne jest wystarczająca. Jeżeli konieczna jest większa wytrzymałość
lub zachodzi potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego budynku, należy układać
przewody w rurach metalowych. Rury należy układać w odpowiednio przygotowanych
bruzdach, prefabrykowanych kanałach, zakrytych później tynkiem, a jeżeli konstrukcja ścian
nie pozwala na to - po wierzchu, mocowane do podłoża na konstrukcjach wsporczych.
Należy jednak pamiętać, że taki sposób układania rur obniża estetykę pomieszczenia i w
związku z tym można go stosować w pomieszczeniach technicznych.
Trasowanie należy wykonać zgodnie z punktem 5.2.
Na przygotowanej trasie należy układać rury na konstrukcjach wsporczych mocowanych do
podłoża. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji
elektrycznych, bez względu na rodzaj technologii (system), powinny być zamocowane do
podłoża (ścian i stropów) w sposób trwały.
Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.
Zmiany kierunku trasy należy dokonywać przy użyciu odpowiednich elementowi kątowych i
rozgałęźnych (złączek kątowych i rozgałęźnych).
Można wykonywać łuki na trasach. Spłaszczenie średnicy rury na łuku nie może być większe
niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Promień gięcia rury oraz zastosowane złączki muszą
zapewnić możliwość swobodnego wciągania przewodów.
W zależności od przyjętej technologii montażu łączenie rur między sobą oraz ze sprzętem i
osprzętem należy wykonać poprzez:
- wsuwanie końców rur w otwory sprzętu i osprzętu z równoczesnym uszczelnieniem,
- wkręcanie w sprzęt i osprzęt nagwintowanych końców rur,
- wkręcanie lub wsuwanie nagrzanych końców rur w otwory sprzętu i osprzętu z
równoczesnym uszczelnieniem,
- wsunięcie nagrzanego końca rury (kielicha) na koniec drugiej rury.
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość i
przelotowość wykonanego rurowania zamontowanego sprzętu, osprzętu i połączeń.
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego (np.
sprężyny instalacyjnej). Nie wolno wykorzystywać do tego celu przewodów, które zostaną
potem użyte w instalacji.
5.10. Instalacje elektryczne w kanałach (listwach) naściennych
Przed przystąpieniem do wykonania instalacji w kanałach naściennych należy dokonać:
- wyboru trasy instalacji oraz miejsc instalowania kanału,
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- doboru elementów kanału,
- wyboru sposobu mocowania,
- opracowania szczegółowego planu instalacji,
- opracowania rysunków węzłów instalacyjnych.
Ponadto należy uwzględnić:
- ochronę przeciwporażeniową,
- ochronę przeciwpożarową,
- koordynację instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
Ze względów estetycznych kanały należy montować tak, aby ciągi przebiegały po liniach
równoległych lub prostopadłych do podłogi. Kanały należy montować w odległości minimum
100mm od źródeł ciepła o temperaturze 90°C. Zgodnie z planem trasy instalacji należy
oznaczyć miejsca mocowania poszczególnych odcinków. Do podstawy kanału z tworzywa
sztucznego otwory mocujące powinny być rozstawione w odległości nie większej niż 660mm.
Dla podstawy kanału z blachy rozstaw otworów nie większy niż 950mm. Aby zamocować
podstawę do podłoża, należy przygotować odcinki podstawy kanału o odpowiedniej długości.
Długość podstawy kanału należy mierzyć po ścianie. Zakończenia należy wykonać pod
kątem 90° dla elementów prostych, a dla zakrętów (zmiany płaszczyzny prowadzenia
instalacji) pod kątem 45°. W podstawach kanału należy wywiercić otwory do zamocowania w
oznaczonych miejscach. Mocowanie kanału do podłoża należy wykonać przez:
- wywiercenie otworów i wstawienie kołków rozporowych lub
- wstrzelenie kołków, lub
- zamontowanie konstrukcji wsporczych.
Podstawę kanału należy mocować przy pomocy wkrętów lub nakrętek. Odcinki podstawy
kanału należy połączyć z sobą przez wsunięcie ich do wnętrza łączników (w przypadku
łączników z wkrętami należy dokręcić wkręty). Elementy przeznaczone do wykonywania
odgałęzień i zakrętów mocuje się do podłoża tak, jak podstawę kanału i łączy się je z
sąsiednimi elementami za pomocą łączników. Przegrody dzielące kanał na odrębne komory jeżeli są - należy dociąć odpowiednio do długości podstawy i odstępów między sprzętem
(gniazdami, łącznikami), a następnie nasunąć na szynę montażową podstawy. Po
zamocowaniu przegród należy do podstawy kanału wprowadzić przewody, Przewody układa
się w odpowiednich komorach kanału (w danej komorze przewody tego samego obwodu) i
zabezpiecza wkładkami podtrzymującymi w odstępach około 40cm. Puszki sprzętowe należy
montować na szynie montażowej podstawy kanału w sposób odpowiedni do konstrukcji
puszki i kanału. Puszki montuje się za pomocą płytki zatrzaskowej, bezpośrednio
przykręcając je do szyny wkrętami lub przykręcając na wspornikach. Po zamontowaniu i
wprowadzeniu przewodów do puszek należy przystąpić do montażu sprzętu instalacyjnego:
- odizolować końce przewodów i przykręcić je do zacisków sprzętu,
- wsunąć sprzęt z dołączonymi przewodami i przykręcić go wkrętami,
- zamocować wszystkie dodatkowe elementy osłony puszek (w kanałach metalowych
dodatkowo osłonę izolacyjną) oraz ramki dystansowe.
Po wykonaniu powyższych czynności należy zamocować odpowiednio przycięte odcinki
pokryw kanału przez ich wsunięcie lub zatrzaśnięcie na podstawie kanału (w zależności od
jego konstrukcji). Wszystkie metalowe części kanałów należy objąć systemem połączeń
wyrównawczych (elementy metalowe kanałów powinny być wyposażone w zaciski
ochronne). W trakcie montażu instalacji należy połączyć te elementy między sobą w sposób
zapewniający metaliczną ciągłość całego ciągu kanału, a następnie połączyć z przewodem
ochronnym. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego ciągów przewodów i kabli należy:
- uszczelnić przepusty instalacyjne między pomieszczeniami.
Po zakończeniu montażu instalacji kanałowej należy sprawdzić:
- poprawność wykonanej instalacji,
- zgodność połączeń przewodów z projektem technicznym,
- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.
5.5. Układanie kabli na trasie kablowej
5.5.1. Kable należy układać w sposób wykluczający ich uszkodzenie z zachowaniem
wymagań ogólnych dotyczących wykonawstwa robót podanych w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
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5.5.2. Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych, rurociągów oraz innych urządzeń
technologicznych należy wykonywać po uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikiem tych
urządzeń, z zachowaniem warunków określonych przez użytkownika.
5.5.3. Przy układaniu kabli promień zgięcia kabla nie powinien być mniejszy od:
a) podanego w polskiej normie PN-76/E-05125 p. 2.5.3
b) podanego przez wytwórcę
5.5.4. Układany kabel powinien być odwijany z górnej części bębna kablowego
zwieszonego na sztywnej osi metalowej (wałek, a nie rura), umieszczonej w otworze bębna i
zaopatrzonej w nastawne kołnierze uniemożliwiające przesuwanie się bębna wzdłuż osi. Oś
metalowa powinna być ułożona poziomo i poparta z obu stron podporami metalowymi o
regulowanej wysokości, ustawionymi na utwardzonym podłożu. Zaleca się, aby bęben był
zaopatrzony w hamulec regulujący prędkość obrotu bębna na osi.
5.5.5. Można również układać kabel odwinięty uprzednio z bębna i ułożony w pobliżu
kablowej trasy. W tym przypadku kabel powinien być ułożony w formie ósemki w pobliżu
trasy, pod warunkiem, że promień zgięcia kabla przy układaniu w ósemki nie powinien być
mniejszy 1m i nie mniejszy niż 20-krotna średnica zewnętrzna kabla.
5.5.6. Kabli nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa
niż:
a) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy czym jako
temperaturę kabla należy przyjmować średnią temperaturę otoczenia w ciągu ostatnich 24
godz.,
b) dopuszcza się układanie kabli w temperaturze otoczenia niższej niż -10°C pod
warunkiem uprzedniego ogrzewania kabla na całej jego długości do odpowiedniej
temperatury, tak aby w czasie układania temperatura kabla nie była niższa od najniższej
dopuszczalnej. Kabel powinien być nagrzany do możliwie wysokiej temperatury, nie
przekraczającej jednak dopuszczalnej długotrwale temperatury granicznej danego typu
kabla; czas układania nagrzanego kabla w tych warunkach nie może przekraczać 2 godz.,
licząc od chwili zaprzestania nagrzewania kabla.
5.5.7. Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby w czasie układania kabel ocierał się o podłoże.
5.5.8. Przy przenoszeniu ręcznym masa odcinka kabla przypadająca na jednego
pracownika nie powinna być większa niż 30kg.
5.5.9. Przy mechanicznym układaniu kabli prócz przestrzegania zasad wymienionych w
instrukcjach szczegółowych muszą być spełnione niżej wymienione warunki:
- w przypadku stosowania metody ciągnięcia za żyły dopuszczalna siła naciągu w N
nie może przekroczyć 27xS (gdzie S oznacza sumę przekrojów żył ciągniętego kabla w mm2)
lub wartości podanej przez producenta kabli
- w przypadku stosowania metody ciągnięcia za powłokę kabla za pomocą tzw.
pończochy siła oddziaływająca na tę powłokę nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej
określonej przez producenta kabli,
- w przypadku stosowania metody rolek napędzanych siła nacisku na kabel dowolnej
rolki napędzanej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej określonej przez producenta
dla kabli nie opancerzonych o powłoce ołowianej, a dla pozostałych kabli nie może
przekroczyć 1,5N
- w przypadku stosowania innych metod siła oddziaływająca na powłokę kabla nie
może przekroczyć wartości określonej jako dopuszczalna prze producenta kabli.
5.5.10. Kable jednożyłowe należy układać pojedynczo, kolejno każdą żyłę. W przypadku
kabli jednożyłowych, o napięciu znamionowym nie przekraczającym 12/20kV, można
stosować jednocześnie układanie wszystkich żył, odwijanych z oddzielnych bębnów, pod
warunkiem łączenia żył w wiązki przed wprowadzeniem kabli trasę.
5.6 Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
5.6.1. Ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi należy wykonywać zgodnie z
projektem linii. W szczególności przed uszkodzeniami mechanicznymi należy chronić kable:
- ułożone w ziemi pod drogami, torami itp.
- ułożone na wysokości nie przekraczającej 2m od podłogi w miejscach dostępnych dla
osób nie należących do obsługi urządzeń elektrycznych, np. przy przejściach przez stropy, w
94

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
Zagospodarowanie terenu

magazynach, korytarzach transportowych itp.,
- ułożone na mostach, np. w miejscach przejść przez szczeliny dylatacyjne, przejść z
konstrukcji mostu na przyczółki itp.,
- w miejscach wyjścia z rur, bloków itp.,
- w miejscach skrzyżowań kabli ułożonych w ziemi z innymi kablami i z urządzeniami
podziemnymi.
5.6.2. Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie osłon otwartych
lub otaczających. W przypadku osłon otaczających wykonanych w postaci rur, należy
stosować rury stalowe, kamionkowe lub z PCV.
5.7. Ochrona kabli przed innymi zagrożeniami
Ochronę kabli przed korozją chemiczną oraz elektrochemiczną, działaniem łuku
elektrycznego, lokalnym przegrzaniem przez rurociągi cieplne itp. należy wykonywać w
sposób określony w projekcie linii.
5.8. Oznakowanie linii kablowych
5.8.1. Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych
oznaczników nakładanych na:
a) kable wielożyłowe,
b) wiązki kabli jednożyłowych o napięciu znamionowym nie przekraczającym 12/20kV,
c) poszczególne kable jednożyłowe ułożone w układzie płaskim,
d) poszczególne kable jednożyłowe o napięciu przekraczającym 12/20kV niezależnie od
układu kabli.
5.8.2. Odległość między oznacznikami nie powinna przekraczać 10m w przypadku kabli
ułożonych w ziemi i 20m w przypadku kabli ułożonych w kanałach lub w tunelach. Ponadto
oznaczniki należy umieścić przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyżowaniach z innymi kablami, w wejściach do przepustów rurowych itp. zaleca się
wykonanie oznaczników z tworzyw sztucznych; dopuszcza się wykonanie oznaczników z
blachy niemagnetycznej odpornej na korozję, np. miedzianej.
5.8.3. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy, zawierające co najmniej:
- Symbol i numer ewidencyjny linii,
- Oznakowanie kabla wg odpowiedniej normy,
- Znak użytkownika kabla, przy czym dopuszcza się pominięcie znaku użytkownika,
jeżeli na całej długości leży na ogrodzonym terenie użytkownika,
- Rok ułożenia kabla,
- Znak fazy (tylko przy kablach jednożyłowych wymienionych w p. 5.5.1c, d).
5.8.4. Należy wyróżnić co najmniej żyłę neutralną i ochronną linii wykonanej w postaci
wiązki kabli jednożyłowych na napięcie znamionowe 0,6/1kV. W przypadku kabli o
jednakowej (np. czarnej) barwie izolacji zewnętrznej wyróżnienie to należy wykonać na obu
końcach linii oraz z obu stron każdej mufy, nakładając na kabel odcinek 50mm rury
termokurczliwej lub obwój przylepnej taśmy z tworzywa sztucznego o odpowiednich
barwach.
5.8.5. Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości
oznakowana za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego, ułożonego co najmniej 250mm
nad kablem, przy czym barwa folii powinna być trwała i następująca:
- niebieska – w przypadku kabli po napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV
- czerwona – w przypadku kabli po napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV
Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5mm, a szerokość pasa powinna być taka, aby
przykryte były wszystkie kable ułożone w wykopie, przy czym szerokość ta nie może być
mniejsza niż 200mm. Dopuszcza się oznakowanie trasy za pomocą cegieł, płyt lub kształtek
ceramicznych ułożonych nieprzerwanym ciągiem w odległości co najmniej 100mm nad
kablami. Decyzję w tej sprawie podejmuje inwestor na wniosek wykonawcy robót.
5.8.6. Trasę kabli ułożonych w ziemi na terenach nie zabudowanych, z dala od
charakterystycznych stałych punktów terenu, należy oznakować widocznymi trwałymi
oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi wkopanymi w ziemię w sposób nie
utrudniający komunikacji i wykonywania prac rolnych. Oznaczniki należy umieszczać na
trasach prostych co ok. 100m oraz w miejscach zmiany kierunku trasy i skrzyżowań lub
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zbliżeń kabli; na oznacznikach należy umieszczać symbol kabla (literę K) i zaleca się
umieszczać znak użytkownika kabla oraz określenie kierunku trasy. Nie wymaga się
oznakowania tras kabli układanych wzdłuż ulic z istniejącą trwałą zabudową.
5.8.7. Miejsca ułożenia w ziemi muf kablowych zaleca się oznakować za pomocą
oznaczników ściennych umieszczonych na budynkach i ogrodzeniach trwałych na wysokości
1,5m nad chodnikiem lub (na terenach nie zabudowanych) za pomocą zakopanych w ziemię
słupków betonowych, oznakowanych literą M.
5.8.8. Skrzyżowania kabli z innymi kablami i przewodami
Przy skrzyżowaniach kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, np.
przewodami kabelkowymi, przewodami w rurkach, długość w świetle między nimi powinna
wynosić co najmniej:
- 50mm – przy skrzyżowaniu kabli o napięciu znamionowym do 1kV
- 150mm – przy skrzyżowaniu kabli o napięciu znamionowym powyżej 1kV.
Przy układaniu kabli obok przewodów gołych, wiodących prąd, należy zachować odległości
od nich równe odległościom tych przewodów od ścian, konstrukcji wsporczych itp.
5.9. Badania i próby
Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.”
zawiera wymagany zakres prób odbiorczych. Norma wymaga aby każda instalacja przed
przekazaniem do eksploatacji była poddana oględzinom i próbom celem sprawdzenia, czy
zostały spełnione wymagania normy. Przed przystąpieniem do prób należy udostępnić
wykonującym sprawdzenie instalacji, dokumentację techniczną wraz z protokołami oględzin i
prób cząstkowych wykonanych podczas montażu (dotyczy pomiarów elementów, które
zostały zasypane ziemią lub zalane betonem).
5.9.1. Oględziny
Oględziny to pierwszy etap pomiarów, który należy wykonać przed przystąpieniem do prób
przy odłączonym zasilaniu, z zachowaniem ostrożności celem zapewnienia bezpieczeństwa
ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia.
Oględziny mają potwierdzić, że zainstalowane urządzenia:
- spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach;
- zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy
- nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo;
- mają właściwy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;
- właściwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne, i fazowe;
- właściwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparaturę;
- są wyposażone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne;
- zapewniony jest dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw.
5.9.2. Próby
Norma zawiera zakres prób odbiorczych, które w zależności od potrzeb są następujące:
o próba ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń
wyrównawczych;
o pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
o sprawdzenie ochrony przez separację obwodów;
o pomiar rezystancji podłóg i ścian;
o sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej;
o pomiar rezystancji uziemienia uziomu;
o sprawdzenie biegunowości;
o próba wytrzymałości elektrycznej;
o próba działania;
o sprawdzenie skutków cieplnych;
o pomiar spadku napięcia.
Opisane w normie metody wykonywania prób, są podane jako zalecane, dopuszcza się
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stosowanie innych metod, pod warunkiem, że zapewnią równie miarodajne wyniki.
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę tą i próby
poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wyniki, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny
niezgodności.
5.9.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały
zastosowane.
Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznych oraz ich zgodność z obowiązującymi normami.
Sprawdza się zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC 60364-447:2001.
5.9.4. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i
nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych:
Należy sprawdzić prawidłowość doboru parametrów technicznych i kompatybilność
dostosowania do warunków pracy urządzeń:
o zabezpieczających przed skutkami prądu przeciążeniowego
o zabezpieczających przed skutkami prądu zwarciowego
o ochrony różnicoprądowych
o zabezpieczających przed przepięciami
o zabezpieczających przed zanikiem napięcia
o do odłączania izolacyjnego.
Należy sprawdzić prawidłowość:
- nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających,
- zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji oraz
innych, jeśli takie przewidziano w projekcie,
- doboru urządzeń ze względu na selektywność działania,
- doboru przewodów do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym oraz ich
zabezpieczeń przed przetężeniami.
Należy sprawdzić zgodność wykonania z wymaganiami PN-IEC 60364-4-43:1999, PN-ffiC
60364-4-473:1999, PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60364-5-52:2002, PN-IEC 60364-553:2000, PN-IEC 60364-5-523:2001, PN-IEC 60364-5-537:1999.
5.9.5. Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących
Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie:
- odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego obwodu,
- środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego,
- wynikającym z potrzeb sterowania,
- wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad,
- wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych,
- odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych,
- wyłączania do celów konserwacji,
- wyłączania awaryjnego.
Sprawdzenia dokonuje się na zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-4-46:1999, PN-IEC
60364-5-537:1999 orazPN-EN 61293:2000
5.9.6. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych
Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od
warunków środowiskowych oraz ze względu na:
- konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza,
- obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję,
- narażenia mechaniczne,
- promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne,
oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące,
Sprawdza się zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-3:2000, PN-ffiC 60364-4-443:1999 i
PN-IEC 60364-5-51:2000.
97

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
Zagospodarowanie terenu

5.9.7. Oznaczenia przewodów
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów polega na stwierdzeniu odpowiedniego
oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz
ocenieniu, czy kolory zielono-żółty i jasnoniebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia
przewodów fazowych.
Sprawdzenia dokonuje się na zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-5-54:1999, PN-EN
60445:2002 oraz PN-EN 60446:2004.
5.9.8. Umieszczanie schematów, tablic ostrzegawczych itp. oraz oznaczenia
obwodów, łączników, bezpieczników, zacisków itp.
Należy sprawdzić umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.
Należy sprawdzić, czy:
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się
we właściwym miejscu,
- obwody, łączniki, bezpieczniki, zaciski są oznaczone w sposób umożliwiający ich
identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach oraz innych środkach informacyjnych,
- tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze
znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację,
- umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie
pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń.
Ocenia się zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60038:1999,
PN-EN 60617-7:2002(11), PN-EN 60617-11:2002(11), PN-EN 60617-6: 2002(U),
PN-88/E-08501, PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02 i PN-92/N- 01256/03.
5.9.9. Połączenia przewodów
Należy sprawdzić, czy:
- połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu,
- izolacja nie naciska na połączenia,
- zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.
Należy zbadać zgodność wykonania z wymaganiami PN-EN 60998-1:2001, PN-EN 60998-21:2001, PN-EN 60998-2-2:1999, PN-EN 60999-1:2002 oraz PN-EN 61210:2000.
5.9.10. Dokumentacja wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych
Każda praca pomiarowo-kontrolna (sprawdzenie odbiorcze lub okresowe) powinna być
zakończona wystawieniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów.
Protokół z prac pomiarowo-kontolnych powinien zawierać:
1. nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe;
2. miejsce pracy badanego urządzenia;
3. rodzaj pomiarów;
4. nazwisko osoby wykonującej pomiary;
5. datę wykonania pomiarów;
6. spis użytych przyrządów i ich numery;
7. szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów, lub inny sposób jedno
znacznej identyfikacji elementów badanej instalacji ;
8. liczbowe wyniki pomiarów;
9. uwagi;
10. wnioski.
Każde badanie instalacji elektrycznych zarówno z bezpiecznikami, z wyłącznikami
nadmiarowo-prądowymi jak i z wyłącznikami różnicowoprądowymi, powinno być
udokumentowane protokołem z tych badań, który powinien zawierać informacje o wynikach
oględzin i badań oraz informacje dotyczące zmian w stosunku do dokumentacji i odchyleń od
norm i przepisów, z podaniem części instalacji których to dotyczy.
Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne
zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonująca pomiary
może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, lecz musi
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ona być przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy urządzeniach elektrycznych.
Odbiór instalacji elektrycznej powinien odbywać się komisyjnie i być zakończony protokołem
badań odbiorczych.. Protokoły z wszystkich kontroli i badań powinny być załącznikiem do
wpisu w książce obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Kontrola jakości
Wszystkie fazy i procesy technologiczne wykonywanych robót podlegają sprawdzeniu
jakości w trakcie ich prowadzenia. Ze względu na zanikający charakter robót wykonawca
powinien wykazać szczególną dbałość o nadzór i kontrolę robót.
W trakcie i po zakończeniu robót należy dokonywać kontroli, zwracając uwagę na :
· sprawdzenie zgodności miejsca montażu drzwiczek w stosunku do projektu
· sprawdzenie wytrzymałości zamocowania
· sprawdzenie estetyczności zamocowania i obrobienia powierzchni wokół drzwiczek
· sprawdzenie czy nie doszło do uszkodzenia powierzchni obok wykuwanej bruzdy
· sprawdzenie swobodnego otwierania i zamykania
· sprawdzenie dostępności do instalacji w otworze rewizyjnym
6.3. Opis badań
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez oględziny i
pomiary
- sprawdzenie wytrzymałości, estetyczności dostępności, swobodnego otwierania przez
Oględziny
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich
wymagań, a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
- spełnieniu warunków opisanych w punktach 6.2 oraz 6.3
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
· pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
· inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót,
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zawartych w umowie. Zamontowane drzwiczki muszą otwierać zamykać się swobodnie bez
zacięć i naprężeń. Powierzchnia lakieru nie może być zarysowana.
Do odbioru robót wykonawca przedstawia:
- zaświadczenia jakości materiałów
- protokoły odbiorów częściowych
- zapisy w dzienniku budowy
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy i przepisy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. 2003 nr 207
poz.2016)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz.
690) wraz z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138)
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),
w tym w szczególności:
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa
długotrwała przewodów
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa
i sterownicza
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony
przed przepięciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie.
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
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