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Lp .  N r  s p e cy f i k a c j i  N a zwa  s pe cy f i k a c j i  N r  CPV  

1 ST 00.01.00 OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45 20 0000-9 
45 22 3720-9 

2 
 

ST.01.01.00 
 

 
ROBOTY  TECHNOLOGICZNE  STACJI 

 

45 22 3720-9 
45 23 1210-0 
45 22 3800-4 

3 ST 02.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
45 11 1100-9 
45 11 1220-6 

4 ST 03.01.00 ROBOTY ZIEMNE,   WYKOPY  W  GRUNTACH 
NIESKALISTYCH 

45 11 1200-0 
45 11 2100-6 
45 11 1220-6 

5 ST 03.02.00 ROBOTY ZBROJENIOWE 45 26 2310-7 

6 ST 03.03.00 ROBOTY   FUNDAMNTOWE,   śELBETOWE  I 
BETONOWE 

45 26 2300-4 
45 26 2210-6 
45 26 2311-4 

7 ST 03.04.00 ROBOTY   BUDOWLANE  DOTYCZĄCE                
BUDOWY   BUDYNKU 

45 26 2522-6 
45 26 2311-4 
45 26 1210-9 
45 42 1120-1 
45 42 1130-4 
45 43 1000-7 
45 41 1000-4 

8 
 

ST.04.01.00 
 

 
INSTALACJE  WODY, KANALIZACJI  SANITARNEJ  
I DESZCZOWEJ ORAZ CO I WENTYLACJI 
 

   45 23 1112-3 
   45 23 2410-9 
   45 23 2422-6 
   45 33 2200-5 
   45 33 1200-8 

9 
 

ST.04.02.00 
 

 
INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 

 

45 31 5700-5 
45 31 1100-1 
45 31 0000-3 
45 23 1400-9 

10 ST 05.03.00 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROGI 
45 23 3223-8 
45 11 1220-6 

11 ST 05.04.00 
PODBUDOWA    Z   KRUSZYWA   ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO     MECHANICZNIE 

45 23 3223-8 

12 ST 05.05.00 NAWIERZCHNIE: Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
45 23 3223-8 
45 23 3253-7 
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1. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
1.1. Nazwa i lokalizacja  przedsięwzięcia 

Przedmiotem  zamówienia  jest przedsięwzięcie  pod  nazwą : 

    „ PRZEDUDOWA  STACJI  PALIW  NA  TERENIE  ODDZIAŁÓW  PREWENCJI  POLICJI                                 

      W  KATOWICACH  PRZY  ul  KOSZAROWEJ  17’’ 

Inwestorem  jest  Śląska  Komenda Wojewódzka  Policji  w  Katowicach  ul.  Lompy  19 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1101-ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” zawiera informacje oraz 
wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania  jw. 
wraz z robotami towarzyszącymi opisanymi w  dokumentacji  technicznej. 
 
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych naleŜy odczytywać i rozumieć (zgodnie z 
Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.2 ) jako zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 
jakości wykonania robót (w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny 
prawidłowości ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w  Projekcie  Budowlanym. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla 
kubaturowych obiektów uŜyteczności publicznej oraz z uwagi na obszerność i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma 
charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej 
oczekiwaniom Zamawiającego, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie 
stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria 
jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najwaŜniejszego kryterium: 
1) Dokumentacja Projektowa 
2) Aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których stosowanie poprzez przywołanie ich w 
towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o 
ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niŜ te normy 
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989- 
90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujętych zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w 
normach aktualnych – przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją 
Projektową i normami aktualnymi przywołanymi w ST 
4) Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić pomiędzy 
normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami technicznymi o których mowa 
wyŜej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Inspektora Nadzoru i 
Projektanta przed przystąpieniem do Robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości 
w powyŜszych względach obciąŜają wyłącznie Wykonawcę Robót. 
 
1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej 
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych Robót naleŜy traktować jako 
obowiązujące dla Umowy jeŜeli nie stanowią one inaczej niŜ zapisy zawarte w Umowie. 
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy naleŜy traktować w następującej kolejności 
pierwszeństwa dokumentów: 
1) Umowa 
2) Dokumentacja Projektowa. 
3) Specyfikacja Techniczna 
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1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej  jest opisany w Przedmiarze  Robót i SpecyfikacjachTechnicznych 
Wykonania i Odbioru Robót.  
 
Zakres Robót obejmuje 
 
1. ROBOTY TECHNOLOGICZNE                             CPV 45 20 0000-9 

-instalacje technologiczne                                         CPV 45 22 3720-9, CPV 45 231210-0 

-konstrukcje gotowe                                                 CPV 45 22 3800-4  

 
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE                                  CPV 45 10 0000-8 
 
                     
3. ROBOTY ZIEMNE I KONSTRUKCJE BETONOWE POD ZBIORNIK 
                                                                              CPV 45 10 0000-8 
                                                                              CPV 45 20 0000-9 
                                                                              CPV 45 40 0000-1 
4. ROBOTY DOTYCZĄCE  BUDOWY  BUDYNKU OBSŁUGI 
                                                                              CPV 45 10 0000-8 
                                                                              CPV 45 20 0000-9 
                                                                              CPV 45 30 0000-0 
                                                                              CPV 45 40 0000-1 
5. PRZYŁĄCZE WODY 
                                                                              CPV 45 10 0000-8 
                                                                              CPV 45 20 0000-9 
6. KANALIZACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA 
                                                                              CPV 45 10 0000-8 
                                                                              CPV 45 20 0000-9 
                                                                             
7. KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNĘTRZNA 
                                                                              CPV 45 10 0000-8 
                                                                              CPV 45 20 0000-9 
8. INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD - KAN 
                                                                              CPV 45 10 0000-8 
                                                                              CPV 45 30 0000-0 
9. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI 
                                                                              CPV 45 30 0000-0 
10. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - TABLICA T 
                                                                              CPV 45 30 0000-0 
11. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
                                                                              CPV 45 30 0000-0 
12. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - INSTALACJA ODGROMOWA 
                                                                              CPV 45 30 0000-0 
13. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - INSTALACJA UZIEMNIAJĄCA 
                                                                              CPV 45 30 0000-0 
14. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE OBIEKTU 
                                                                              CPV 45 10 0000-8 
                                                                              CPV 45 20 0000-9 
15. ROBOTY DROGOWE 
                                                                              CPV 45 10 0000-8 
                                                                              CPV 45 20 0000-9 
 
 
                                                                                                                                     
JeŜeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w  Specyfikacjach                        
to Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robót ustalić na 
podstawie zapisów niniejszej S T 
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1.4. Określenia podstawowe 
Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.4.1. Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą zlecając mu 
wykonanie Robót Budowlanych. 
1.4.2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach Umowy. 
1.4.3. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu w zakresie 
przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków Umowy. 
1.4.5. InŜynier – osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy. 
1.4.6. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do 
występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca części Robót Budowlanych 
oraz jej następcy prawni albo kaŜda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł 
umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni. 
1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robót na Terenie 
Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na 
Terenie Budowy. 
1.4.9. Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okoliczności 
1.4.10. Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz 
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym równieŜ dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
1.4.11. Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania 
i wykończenia Robót Budowlanych, 
1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie 
wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru. 
1.4.13. Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 
1.4.14. Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, 
potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych. 
1.4.15. Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Budowlanych 
1.4.16. Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie 
Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu 
Robót. 
1.4.17. Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niŜ Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w trybie postępowania o 
udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie których 
została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta 
1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złoŜona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie, na 
wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
1.4.20. Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają zostać wykonane zgodnie z 
Umową, wskazujące ilość kaŜdej pozycji. 
1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny Przedmiar Robót, stanowiący część Oferty 
1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 
1.4.23. Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie części lub całości 
Robót 
1.4.24. Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników produkcji (robocizny, 
materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę 
przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym. 
1.4.25. Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyraŜone na piśmie, o wykonanie 
określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi 
dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 
1.4.26. Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy za 
wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 
1.4.27. Dzień - kaŜdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
1.4.28. Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części Robót Budowlanych 
wraz  z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 
1.4.29. Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca moŜe rozpocząć Roboty Budowlane. 
1.4.30. Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część Robót 
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 

-6- 



1.4.31. Dokumentacja Projektowa – zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego 
opisujących 
niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji 
1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza – Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w 
czasie 
realizacji Robót., w tym dokumentacja geodezyjna 
1.4.33. Rysunki – rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione 
wydane 
przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 
1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/ Specyfikacja Techniczna/ ST – oznacza dokument 
zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności 
za 
Roboty. 
1.4.35. Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 
1.4.36. Zmiana - kaŜde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 
1.4.37. Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. 
1.4.38. Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór 
Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
1.4.39. Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z postanowieniami Umowy, 
.dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia, 
1.4.40. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości Robót, które 
w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
1.4.41. Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych zgodnie z 
postanowieniami  Umowy. 
1.4.42. Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem Wad 
powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
 
1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi w czasie realizacji 
Robót Buowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót  
oraz zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego. 
1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygnięcia sporów na drodze 
polubownej a powstających na tle realizacji Umowy. 
1.4.45. Siła WyŜsza - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie moŜna było zapobiec, nawet 
poprzez dołoŜenie najwyŜszej staranności. 
1.4.46. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do udzielania aprobat 
technicznych. 
1.4.47. Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
Budowlanych. 
1.4.48. Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub 
Europejską jednostkę certyfikująca, upowaŜnioną do ich wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 
10.2.9, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
1.4.49. Certyfikat Zgodności – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Terenu Budowy i 
uŜytkowania 
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaŜe: 
a) lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, 
b) Dziennik Budowy, 
c) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z decyzją o Pozwoleniu na budowę w jednym 
egzemplarzu), 
d) dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili Odbioru Końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
a) Dokumentacja Projektowa składa się z : 
           1. Projekt budowlany 
           2. Przedmiar Robót 
           3. Kosztorys  inwestorski 
           4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
           5. Projekt  wykonawczy 
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej całości wykonanych Robót, w tym 
równieŜ dokumentacji geodezyjnej. 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Podstawą wykonania Robót będzie Projekt budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę oraz Projekt wykonawczy. 
Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby  zawarte były w całej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji 
Projektowej. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać Odpowiednią Zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Placem Budowy 
w okresie trwania realizacji Umowy aŜ do zakończenia i Odbioru Końcowego Robót a w szczególności: 
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich 
mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 
b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do 
zapewnienia bezpieczeństwa Robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic 
informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.5.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
d) Ponadto Wykonawca umieści na Terenie Budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. Wymagania odnośnie ogłoszenia podano w p 5.3 niniejszej specyfikacji. 
e) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do Terenu Budowy przed 
uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub dostawców na własny koszt. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w Cenę Umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

• moŜliwością powstania poŜaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe 
uŜyte do Robót będą miały Aprobatę Techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, 
a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. JeŜeli w 
związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszko+dzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie Terenu Budowy. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają 
być  wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z właścicielem terenu połoŜenie ogrodzenia Terenu Budowy, w taki sposób aby 
zapewnić warunki ewakuacji dla budynków znajdujących się na terenie oraz uwzględnić połoŜenie istniejących urządzeń 
terenu. 
 
1.5.9. Organizacja obsługi komunikacyjnej Terenu Budowy 
Budowa  prowadzona  będzie  na  terenie  zamkniętym. Wykonawca ma  obowiązek wszelkie  ewentualne projekty 
organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim związane uzgadniać  z  Zamawiającym. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i 
z Terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w 
obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.10. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego 
Gdyby doszło do realizacji robót w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robót, obejmujących swym zasięgiem jezdnię 
lub  drogę, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz 
oznakowania . Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z 
właścicielem drogi oraz policją oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu 
(oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji 
ruchu, oznakowania dróg). 
Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pobocza dróg) oraz za umieszczenie 
urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własny staraniem i kosztem. 
 
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w Cenie Umownej. 
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1.5.12. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostać sporządzony 
zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawierać takie informacje jak: 
a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 
e) działania przeciwpoŜarowe, 
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp, 
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
h) działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi, 
i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 
 
1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do Robót od Daty 
Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby  budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 
utrzymanie nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru  o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.15. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o Dacie 
Rozpoczęcia Robót oraz o Dacie Zakończenia. 
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został 
przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do 
przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierŜawców terenu przekazanego 
czasowo pod budowę. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Dopuszczenia stosowania materiałów . 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych naleŜy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2., stosować wyroby budowlane, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z 
Ustawą wymienioną w punkcie 10.2.8: 
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z 
europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej                            
(bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc 
upowaŜniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej 
procedury oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE moŜe być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek 
Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7 
b) Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 
Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, Ŝe wyrób spełnia wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych 
przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub 
jednostki akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9. 
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2.2. Jakość stosowanych materiałów . 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST 
odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być 
gromadzone na bieŜąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające: 
a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności: 

• z Polską Normą, 

• z Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
b) oznaczenie znakiem CE 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
2.3. Stosowanie materiałów innych niŜ wskazane w Dokumentacji Projektowej 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Specyfikacji Technicznej słuŜą określeniu poŜądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz spełnieniu poŜądanych przez Projektanta 
załoŜeń estetycznych załoŜonych w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod warunkiem: 
a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru 
materiałów wykończeniowych gdzie kaŜdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta. 
c) przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru) 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie. 
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych Robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów moŜe zostać zmieniony przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów takich jak: 
Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i DeklaracjeZgodności. 
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub przedstawionych przez niego 
świadectw jakości, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleŜnej jednostce, wykonanie badań 
sprawdzających. JeŜeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeŜenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych 
badań obciąŜa Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uwaŜać za nieprzyjęte. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone  przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Jeśli materiały będą składowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego 
czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany  rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) i Programie Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do  pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,  doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Program Robót 
MoŜliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji powinny zapewnić 
wykonanie  Robót w określonym terminie. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z Umową. Harmonogram powinien 
wyraźnie przedstawiać w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postęp Robót w zakresie głównych 
obiektów i zadań umownych. 
 
5.3. Wykonanie urządzenia Terenu Budowy 
5.3.1. Wymagania dotyczące urządzenia Terenu Budowy 
Wykonawca w ramach Umowy ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczególności: 
a) dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery ochronne, oświetlenie, 
znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 
b) uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu kaŜdego elementu Robót i doprowadzić Teren Budowy do stanu pierwotnego 
po zakończeniu Robót i likwidacji Terenu Budowy. 
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5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany: 
a) wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót, 
b) wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
a) zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze Decyzji o pozwoleniu na 
budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiającego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantów; numery 
telefonów alarmowych 
b) posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
c) napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru Ŝółtego, literami i cyframi koloru 
czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
d) tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niŜ 2 m. 
Ogłoszenie powinno zawierać: 
a) przewidywane Daty Rozpoczęcia i Zakończenia wykonywanych Robót Budowlanych, 
b) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
c) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, 
poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane 
wykonywane na zlecenie Zamawiającego powinny zapewniać: 
a) w zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo poŜarowe, bezpieczeństwo 
uŜytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i 
drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród. 
b) warunki uŜytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w 
wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji. 
c) niezbędne warunki do korzystania z obiektów uŜyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 
poruszające się na wózkach inwalidzkich 
d) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 
• zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

• ochronę przed pozbawieniem moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 
środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed 
uciąŜliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, ochronę przed 
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 
6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych moŜliwe jest tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych. 
Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, zagospodarowania terenu sąsiedniego albo 
niemoŜliwości spełnienia obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na 
odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla 
osób niepełnosprawnych dotyczy obiektów wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane tj. obiektów 
uŜyteczności publicznej. 
6.1.3. WyraŜenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych naleŜy do kompetencji organu państwowego 
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , który wydał pozwolenie na budowę. Udzielenie zgody na 
odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych poprzedzone musi być wydaniem upowaŜnienia przez właściwego 
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisów techniczno-budowlanych, od których miałoby zostać 
wydane odstępstwo. 
6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych i innych 
naleŜy przestrzegać następujących postanowień. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i 
nie moŜe być uŜywana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wprowadzanie chronionych rozwiązań 
technologicznych, zastrzeŜone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem 
wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby 
naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moŜe dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich 
korzystających z tych dóbr. JeŜeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeŜono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kaŜde 
naruszenie tych zastrzeŜeń spowodować moŜe dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego w 
trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami 
ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwiązań. 
6.1.5. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych odpowiedzialne są za 
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz za naleŜytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie 
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robót niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 
zagroŜone jest karami jeŜeli realizacja Robót Budowlanych prowadzona będzie w sposób raŜący przy nieprzestrzeganiu 
przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, 
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odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie Roboty Budowlane w sposób odbiegający od ustaleń 
i warunków określonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego 
Projektu budowlanego. 
6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moŜe wydawać poleceń wykonywania Robót Budowlanych w sposób niezgodny z przepisami 
techniczno-budowlanymi. 
6.1.7. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaŜać się będzie odstępstwo od 
zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagać 
będzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takŜe wstrzymania Robót 
Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikające z tego tytułu obciąŜają te jednostki, które dopuściły się 
takiego postępowania. Nakazy, o których mowa wyŜej mogą być orzeczone takŜe wówczas , gdy naruszenie przepisów 
technicznobudowlanych zostanie stwierdzone juŜ po zakończeniu Robót Budowlanych. 
 
6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązku Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia 
Jakości (PZJ), w którym Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierać: 
a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
c) wytyczne bhp dla prowadzonych Robót , 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli zapewnienia jakości wykonywanych Robót, 
g) wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru. 
i) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe, 
j) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 
itp., 
k) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
l) 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, 
 
6.3. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, potwierdzające Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, 
sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero 
wtedy, gdy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
 
6.4. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, zgodnie z zasadą, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Zakres pobierania próbek Wykonawca uzgodni szczegółowo z Inspektorem Nadzoru. 
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6.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Zakres badań Wykonawca uzgodni szczegółowo z Inspektorem Nadzoru. 
 
6.6. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niŜw terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych. 
 
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i  producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, moŜe oceniać 
zgodność  materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają kryteria określone w punkcie 2 niniejszej 
ST. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 
6.9. Dokumenty budowy 
6.9.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru końcowego.. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upowaŜnieni są: 
             a) Inspektor Nadzoru, 
             b) Projektant, 
             c) Kierownik Budowy, 
             d) Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
             e) Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów   
                 na budowie. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót, 
d) Daty Rozpoczęcia i Daty Zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
h) zgłoszenia i daty Odbiorów, 
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
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o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
p) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Dziennik Budowy niezaleŜnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieŜących informacji oraz warunkach musi 
zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów Robót do odbioru przez Inspektora 
Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik budowy spełnia równieŜ rolę ksiąŜki kontroli jakości, 
zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
6.9.2. Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Kosztorysie Ofertowym i 
wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 
 
6.9.3. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów. 
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. Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiałów, lokalizacji i wielkości 
Robót. Zmiany te naleŜy rejestrować w Dokumentacji Projektowej, która zostanie dostarczona w tym celu. Po zakończeniu 
Robót dokumentacja ta zostanie przedłoŜona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza . Wykonawca 
powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru Dokumentację Powykonawczą w celu dokonania przeglądu w 
terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie określonym w Umowie. 
 
6.9.5. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyŜszych punktach, następujące dokumenty: 
a) Decyzję o pozwoleniu na budowę, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły Odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
6.9.6. 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 Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. 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. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a takŜe w przypadku występowania 
dłuŜszejprzerwy w Robotach. Obmiar Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu przeprowadza się w czasie wykonywania 
Robót, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w protokółach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje Odbiorów Robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
       1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
       2) Odbiór Częściowy, 
       3) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem) 
       4) Odbiór Końcowy, 
       5) Odbiór Pogwarancyjny. 
8.1.1. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikające. 
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej 
części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez 
Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.2. Odbiór Częściowy 
Odbiór Częściowy Robót dotyczy: 
a) kaŜdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest uŜytkowana 
przez Zamawiającego, 
b) kaŜdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia lub uŜytkowania przed zakończeniem. 
Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla Robót zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczególnionych odrębnie 
w Programie Robót. 
Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
               a) Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami 
               b) Dziennik Budowy 
               c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
               d) Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
               e) Obmiar Robót podlegających Odbiorowi 
Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, uŜycia właściwych 
materiałów, prawidłowości wykonania i montaŜu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru. 
 
 
Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ocenia Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Częściowego Robót jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.3. Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem 
Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności: 
         a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
         b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne certyfikaty, 
         c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danego Urządzenia do montaŜu i odbioru zgłasza Wykonawca 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 2 dni od 
daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i 
ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentów przedłoŜonych przez Wykonawcę. Dokumentem 
potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności 
Wykonawcy. 
 
8.1.4. Odbiór Końcowy 
Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze Końcowym Wykonawca zobowiązany 
jest przedstawić: 
a) Dokumentację Projektową Powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą zawierającą kopię mapy 
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
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b) Dziennik Budowy 
c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
d) Specyfikacje Techniczne, 
e) Receptury i ustalenia technologiczne, 
 f) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ, 
g) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
h) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
o ile takie Odbiory występowały. 
i) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających (np. przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania Robót właścicielom urządzeń, o ile takie roboty 
występowały. 
j) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z uwag i zaleceń Inspektora 
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały. 
k) Dokumenty (oświadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony właściwych organów, zgodnie z wymaganiami 
Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej StraŜy PoŜarnej. Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z 
Dokumentacją Projektową i ST, uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montaŜu oraz zgodności z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyŜej. 
Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, 
Ŝe jakość wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, Zamawiający moŜe 
przerwać czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, Ŝe jakość wykonywanych Robót nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający moŜe dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. 
 
8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny 
Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu waŜności gwarancji. Odbiór Pogwarancyjny polega na 
przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń 
Zamawiającego względnie uŜytkownika obiektu co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. 
Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru Końcowego 
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego względnie uŜytkownika obiektu. 
Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona oceny prawidłowości 
wykonania Robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. JeŜeli nie zostaną wskazane Wady dotyczące wykonania Robót 
wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia 
przez Zamawiającego Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono 
inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości 
zastosowanie będą miały Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu 
Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji. Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności: 
          a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
          b) wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
             Teren Budowy, 
             c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem,            
             montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
             d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
             laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa 
            dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
            opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
            przedsiębiorstwa Wykonawcy), 
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e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w    
            czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 
 
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią dokumentów określoną w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie 
wyszczególnione w Przedmiarze Robót. 
Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane z prowadzeniem Robót: 
     a) wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
     b) koszt obsługi geodezyjnej, 
     c) koszt rekultywacji terenu, 
     d) koszt wywozu odpadów. 
     e) koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 
        • opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
           wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 
           z postępu Robót. 
        • ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 

        • opłaty/dzierŜawy terenu 

        • przygotowanie terenu 

        • konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu. 

        • tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
     f) koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 
         • oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
           świateł 

         • utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
     g) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 

         • usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

         • doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę za daną pozycję 
w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania przez niego dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. 
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni: 

a) dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze   
       itp.) dla Terenu Budowy, 

             b)    eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
             c)    demontaŜ zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 
             d)    prace porządkowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Wymagania ogólne 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je 
traktować jako integralną ich część i naleŜy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak 
gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek następują odwołania 
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
10.2. Wykaz waŜniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce 
dotyczących przedsięwzięcia 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 
kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888) 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) 
5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie 
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Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71). 
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) 
8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) 
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 
o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718). 
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z 
późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042). 
12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) 
13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 
14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650) 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania Robót dotyczących 
dostawy i montaŜu stacji oraz wykonania instalacji technologicznej  paliw i automatyki. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, naleŜy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - PRZEBUDOWY 
STACJI PALIW. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji  obejmują : 

CPV 45 22 3800-4  Dostawa i montaŜ  konstrukcji  gotowych 

                    -stacja  U-CONT -rama fundamentowa  Uniframe , wiata  

CPV 45 22 3720-9 , 45 23 1210-0  Instalacja  technologiczna  stacji 

                    - zabudowa nowego  zbiornika magazynowych paliw , 

                    - zabudowa nowego  dystrybutora paliw, wraz z systemem automatycznej samoobsługowej dystrybucji paliw, 

                    - wykonanie  studzienek i rurociągów  paliwowych                     

                    - wykonania systemu kontrolno-pomiarowego stacji 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. rama fundamentowa                 - Ŝelbetowy  fundament  wiaty 
1.4.2. zbiorniki magazynowe paliw   - zbiornik stalowy podziemny,  o pojemności V=50 m3, dwupłaszczowy    
                                                             z systemem kontroli i sygnalizacji przecieków 
1.4.3. dystrybutor                               - dystrybutor dwustronny 2-paliwowy  o wydajności Q=40dm3/min, 4 węŜowy,  
1.4.4. system kontrolno-pomiarowy - system pomiaru objętości paliwa w zbiorniku oraz kontroli i sygnalizacji       
                                                             szczelności zbiornika. 
1.4.5. wiata                                           - wiata typowa stalowa  6x6 m  h= 4,5 m 
Pozostałe określenia uŜywane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST 00.01.00 pkt.1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną  poleceniami Inspektora Nadzoru  oraz  Inspektora  UDT 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01.00.„Wymagania ogólne" pkt. 2. 
2.2. Wiata z fundamentem 
Typowa  wiata 6x6 m  posadowiona będzie  bezpośrednio na zbiorniku  z  wykorzystaniem  typowych  ram  
fundamentowych  Uniframe   
2.3. System kontrolno – pomiarowy – wymagania funkcjonalne 
 
          Charakterystyka funkcjonalna systemu 

• Zintegrowany, automatyczny system monitoringu, 

• pomiar paliwa w zbiorniku przy pomocy sond pomiarowych, magnetostrykcyjnych, 

• wykrywanie ubytków ze zbiornika (badanie szczelności zbiornika), 

• modularna budowa umoŜliwiająca rozbudowę systemu, 

• współpraca z wieloma sterownikami (DOMS, ASPO, Wayne, itd.), 

• podłączenie modułów GSM, TCPIP, analogowych 

• moŜliwość tankowania bezobsługowego z automatyczną rejestracją wizualną tankowania, 

• współpraca z czujnikami zewnętrznymi do kontroli: 
o oparów 
o wody gruntowej 
o płynów w studzienkach 
o wycieków z dystrybutorów 
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• sygnalizacja dźwiękowa i wizualna następujących rodzajów ostrzeŜeń i alarmów: 
o przepełnienie zbiorników 
o ostrzeŜenie o wysokim lub niskim stanie paliwa 
o alarm niskiego stanu paliwa 
o konieczność dostawy                                                              
o ostrzeŜenie o wysokim stanie wody w zbiorniku 
o alarm wysokiego stanu wody w zbiorniku 
o nagły ubytek paliwa 

• bieŜące raporty o stanach zbiorników a w szczególności: 
o ilość paliwa 
o gęstość paliwa 
o ilość paliwa w temperaturze rzeczywistej w litrach i kilogramach 
o ilość paliwa w temperaturze Ŝądanej (korekcja temperatury, pomiar i przeliczenie do temperatury 15°C) 
o poziom słupa paliwa 
o poziom i ilość wody 
o godzina pomiaru itd. 
 
2.4. Instalacja  paliwowa 
2.4.1. Magazynowanie i dystrybucja paliw 
W miejsce likwidowanych zbiorników przewiduje się zabudowę nowego dwupłaszczowego  zbiornika. 
Do realizacji  nowego programu stacji przewiduje się wyposaŜenie jej następująco: 

• Zbiornik magazynowy o  pojemności  V=50 m 
3
                                                                                     -  szt.1 

• Dystrybutor paliwowy, 2-produktowy, 4-węŜowy,  o wydajności Q=40dm 3/min        - szt. 1, 
 
W projektowanym zbiorniku podziemnym magazynowana będzie benzyna Pb i olej  napędowy ON. 
Pod wiatą  (6x6m)  na wysepce  o wys. min 0,15m zostaną zabudowane :  
                                - nowoprojektowany dystrybutor paliwowy. 
                                - tankomat  sterujący pracą dystrybutora  
                                - studzienka  nazbiornikowa  
                                - studzienka  nalewowa 
 
2.4.2. Stanowisko zlewowe paliw. 
Napełnianie zbiorników poprzez centralne stanowisko spustowe (studzienka nalewowa). Stanowisko w formie studzienki  
zamykanej klapą, o  konstrukcji nadziemnej, umieszczone na wysepce dystrybutorowej, w miejscu zapewniającym 
bezkolizyjny dojazd cysterny samochodowej. Szybkozłącza zamykające króćce zlewu paliwa typu Kamlock przystosowane są 
do mocowania węŜy spustowych. Króćce zlewowe wyposaŜone w przezierniki. Stanowisko oraz króćce zlewowe naleŜy 
uziemić. Ponadto naleŜy przewidzieć złącze uziemiające dla podłączenia cysterny samochodowej na czas zlewu paliwa. 
 
2.4.3. Zbiorniki magazynowe paliw płynnych. 
Projektowany układ ilościowy i gatunkowy paliw w zbiorniku wg schematu technologicznego. Konstrukcja zbiornika zgodna z 
normą europejską EN12285 oraz z wymogami Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 W sprawie warunków 
technicznych  dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do 
magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. Nr 113 poz. 1211 z dnia 9 października 2001). Stalowy zbiornik 
magazynowy paliwa będzie wykonany w technologii dwupłaszczowej, w wersji najazdowej, ułoŜony pod ziemią , w pasie 
jezdni wewnętrznej stacji. 
Zbiornik fabrycznie zabezpieczony antykorozyjnie powłoką poliuretanową ENDOPREN, ułoŜony będzie na płycie Ŝelbetowej   
w gruncie. Projektuje się zakotwienie zbiornika do Ŝelbetowej płyty dennej. KaŜda studzienka nazbiornikowa będzie 
wykonana ze stali, typu NA1 z zamknięciem wg katalogu producenta zbiornika. Przejście rurociągów i kabli przez ścianki 
studzienek w systemowych uszczelniaczach firmy KPS. Przestrzeń międzypłaszczowa  zbiornika monitorowana urządzeniem 
kontrolno-pomiarowym np. typ Site Sentinel firmy PetroVend. Projektuje się tzw. suchy system detekcji wycieków. 
Dopuszcza się zastosowanie innego systemu posiadającego odpowiednie certyfikaty zezwalające na stosowanie w strefach 
zagroŜonych wybuchem. 
Zbiorniki wyposaŜone  w listwę pomiarową oraz sondę elektronicznego systemu ciągłego pomiaru poziomu paliwa. Zbiornik 
wyposaŜony jest standardowo przez producenta w armaturę zabezpieczającą przed przepełnieniem w czasie 
napełniania zbiornika z cysterny samochodowej np. typu OPW-61OS 4” (lub inny posiadający odpowiedni certyfikat). KaŜdy 
zbiornik wyposaŜony jest w 2 końcówki do podłączenia z instalacją uziemiającą. Projektuje się hermetyzację zbiorników, 
poprzez zastosowani tzw. wahadła gazowego (Stage I VRS) przetłaczającego opary paliw ze zbiorników magazynowych do 
cysterny w czasie spustu paliwa  z autocysterny do podziemnych zbiorników magazynowych. 
 
 
 
 
 

-4- 



2.4.4. Odmierzacze (dystrybutory) paliw. 
Do tankowania pojazdów  własnych  inwestora  przewidziano  dystrybutor  2- paliwowy , dwustronny  4- węŜowy. 
Dystrybutor ten winien  posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w strefach zagroŜonych wybuchem, 
na terenie RP.   
Sterowanie dystrybutorami będzie realizował elektroniczny system zarządzania dystrybucją paliw. Projektuje się 
zastosowanie  automatów tankujących (np. typ TA2331 firmy Hectronic GmbH), w wersji wolnostojącej. 
Podstawowe funkcje automatu: kontrola dostępu i sterowanie pracą dystrybutorów przechowywanie i weryfikowanie danych  
informacji, zarządzanie i rozliczanie dystrybuowanych paliw. 
Dla zapewnienia przesyłu danych z automatu tankującego do komputera w budynku stacji przewiduje się wykonanie sieci 
logicznej umoŜliwiającej współpracę oraz przesyłanie danych do sytemu w obiekcie. 
Po dokonaniu wszystkich przyłączy rurowych i elektrycznych, zgodnie z dostarczoną przez producenta Dokumentacją 
Techniczno-Ruchową (DTR) naleŜy dokonać urzędowej legalizacji ostatecznej kaŜdego węŜa dystrybutora. 
 
2.4.5. Instalacja rurowa: 
                  • rurociągi ssące DN50, 

                  • rurociągi zlewowe DN80, 

                  • rurociągi oddechowe i oparów ze zbiorników DN50 i DN80, 

                  • rurociągi oparów z dystrybutorów DN50, 
Projektuje się zastosowanie dla wszystkich podziemnych rurociągów instalacji paliwowej rur systemowych posiadających 
odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w strefach zagroŜonych wybuchem. 
Zakończenia rurociągów do łączenia z urządzeniami wykonać odpowiednimi kształtkami rurowymi. 
NaleŜy zapewnić skuteczne odprowadzenie ładunków elektryczności statycznej. 
Maszty oddechowe wykonać z rur stalowych b/sz DN50. Maszty prowadzone  w słupie wiaty ponad dach   ok. 60 cm. 
Dopuszcza się zastosowanie tylko typu i gatunku rurociągów paliwowych wysokich właściwościach wytrzymałościowych i 
odporności na działanie korozji. Podłączenie do dystrybutora wykonać złączem elastycznym typu Wellrohre DN2”. Na trasach 
rurociągów ssących nie montować Ŝadnych zaworów zwrotnych.  
 
2.4.6. System zabezpieczeń ekologicznych instalacji paliwowej. 
• Zaprojektowane zbiornik paliwowy 2-płaszczowy, z zabezpieczeniem antykorozyjnym np. typu Endopren, gwarantującym 
odporność płaszcza zbiornika na korozję 20 lat. 

• W celu zabezpieczenia przed ewentualnymi przeciekami paliwa ze zbiorników do gruntu zastosowano rozwiązania 
techniczne lokalizujące i sygnalizujące o ewentualnych nieszczelnościach zbiorników. Przestrzenie międzypłaszczowe 
zbiorników będą monitorowane w sposób ciągły elektronicznym urządzeniem kontrolno-pomiarowym np. SiteSentnel. 

• W celu zabezpieczenia przed przepełnieniem zbiorników magazynowych czasie spustu paliwa z cysterny samochodowej 
przewidziano armaturę zamykającą spust paliwa w przypadku osiągnięcia określonego maksymalnego poziomu cieczy w 
zbiorniku. Proces spustu paliwa z autocysterny do zbiorników magazynowych jest w pełni hermetyczny, poprzez 
zastosowanie tzw. wahadła gazowego. 
• Przewody oddechowe zbiorników wyprowadzone  na  wys. min 5,0m i zamknięte zaworami oddechowymi 
nodciśnieniowo-podciśnieniowymi, co powoduję zmniejszenie częstotliwości otwierania zaworów w czasie eksploatacji stacji. 
 
2.4.7. Zabezpieczenie potrzeb paliwowych Inwestora na czas budowy 
W czasie  budowy  inwestor  korzystał  będzie  z  publicznych  stacji.  
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00.„Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Transport  zbiornika od producenta  na  teren inwestycji  zabezpiecza  producent  zbiornika. Transport  
pionowy ( zdjęcie  z samochodu  i  zabudowa  w  wykopie  przy  pomocy  dŜwigu  Q = 10t.    
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt.5 
Zabezpieczenie  dŜwigu  do  transportu  pionowego  zbiorników  Wykonawca  uzgodni  z  Inwestorem. 
5.2. Warunki techniczne wykonania instalacji. 
5.2.1. Rurociągi. 
Wszystkie rurociągi podziemne ułoŜone w wykopach na podsypce z piasku o granulacji 0,2cm oraz przykryte warstwą piasku 
o podobnej granulacji. Minimalna warstwa przykrywająca 0,2m. Rurociągi będą ułoŜone ze spadkiem w kierunku zbiorników, 
minimalny spadek 0,2%. 
Pozostałe rurociągi stalowe przed zasypaniem naleŜy zabezpieczyć w następujący sposób: 

• oczyścić do 3° czystości wg PN-70/H-97050, 

• pokryć warstwą farby bitumicznej do gruntowania, symbol 5322-064-xxx, o grub. 0,25mm, 

• owinąć taśmą Denso, lub inną o podobnym zastosowaniu np. Antikor, z zakładką ok. 10mm, 

• nałoŜyć warstwę w/w farby bitumicznej o grubości 0,3mm. 
 
5.2.2. Połączenia rurociągów. 
Połączenia rur i kształtek systemu KPS wykonywane są jako termozgrzewalne. Wszystkie, połączenia 
termozgrzewalne powinny być wykonane przy uŜyciu urządzeń zalecanych przez producenta systemu rurowego i wykonane 
przez przeszkolonych instalatorów. 
Połączenia spawane rur stalowych wykonać ręcznie metodą autogeniczną. Połączenie spawane winny być wykonane, co 
najmniej w 3 klasie jakości wg PN-79/M69773 a spawacz winien posiadać uprawnienia do spawania rur RS-1. 
 
5.2.3. Połączenia kołnierzowe. 
Występujące w instalacji połączenia kołnierzowe (poza dostarczanymi przez producenta rur) powinny być wykonane ze stali 
St3S na ciśnienie nominalne 1,6 MPa wg normy PN-87/H-74731 lub równorzędnej normy DIN. Na uszczelki stosować Gambit 
UW-10 wg PN-88/H-74374-01 lub uszczelki systemu KPS. Wykonać mostkowanie elektryczne wszystkich połączeń 
skręcanych i kołnierzowych poprzez zastosowanie taśm stalowych lub podkładek koronkowych pod połączenia śrubowe (min 
2 śruby w jednym połączeniu kołnierzowym). Śruby mostkujące oznaczyć kolorem czerwonym w celu łatwej identyfikacji 
przy przeglądach okresowych i konserwacji. 
 
5.2.4. Zbiorniki. 
Zbiornik ułoŜyć w wykopie wg projektu budowlanego tak, aby grubość warstwy ziemi przykrywającej wynosiła ok. 1,2m. 
(min.0,5m). Przed ułoŜeniem w wykopie zbiornika sprawdzić skuteczność izolacji na przebicie min. 14kV (max.25kV) 
ewentualne uszkodzenia izolacji muszą być bezwzględnie usunięte przed zasypaniem. 
Oprócz świadectwa wykonania próby ciśnieniowej przez producenta zbiornika naleŜy wykonać próbę szczelności zbiorników 
w miejscu ich zabudowy - ciśnienie próbne 0,1 MPa. Zbiornik montować w wykopie pod nadzorem lokalnego UDT. 
 
5.2.5. Posadowienie zbiorników stalowych podziemnych 
5.2.5.1 Wykopy 
Zbiorniki podziemne , produkcji CGH International są przystosowane do posadowienie ich na głębokości od 1,0m do 1,5m 
poniŜej poziomu gruntu. Zbiorniki te przenoszą bezpiecznie obciąŜenia wywołane naciskiem przejeŜdŜających pojazdów 
drogowych do 40 ton masy całkowitej. PodłoŜe pod zbiornik powinno być równe i dostatecznie utwardzone, aby zbiornik nie 
zmieniał swojego połoŜenia w czasie eksploatacji. W przypadku niedostatecznie stabilnego podłoŜa, lub stwierdzenia 
występowania wód gruntowych naleŜy zastosować fundament. 
 
5.2.5.2 Ustawienie 
Zbiornik powinien zostać umieszczony w wykopie za pomocą specjalistycznego sprzętu pod nadzorem odbierającego tak, aby 
uniknąć uszkodzeń izolacji . Przetaczanie i ciągnięcie zbiornika po ziemi jest wzbronione. Zbiornik powinien być otoczony 
warstwą piasku o grubości ziaren nie większej jak 3mm. 
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5.2.5.3 Kotwienie 
W przypadku posadowienia zbiornika w gruntach nawodnionych, z wysokim poziomem wody gruntowej oraz w gruntach 
podatnych na osiadanie naleŜy zbiorniki posadowić na płycie fundamentowej. W ramach sprzedaŜy zbiornika producent 
dostarcza określoną ilość kompletnych obejm kotwiących oraz warunki ich zakotwienia. 
Między zbiornikiem a płytą betonową naleŜy podłoŜyć przekładki z papy termozgrzewalnej, PCV, lub gumy o grubości około 
10mm.Między obejmą z zbiornikiem oraz fundamentem i zbiornikiem naleŜy zastosować przekładkę o grubości 10mm jako 
ciągłą na obwodzie z pasa taśmy bitumicznej, np. papy , PCV, kauczuku 
 
5.2.6. Elementy nadziemne. 
Rurociągi i osprzęt stalowy w studzienkach i nad terenem naleŜy zabezpieczyć w następujący sposób: 
- oczyścić do 3° czystości wg PN-70/H-97050, 
- pokryć jedną warstwą farby podkładowej, chlorokauczukowej o symbolu 7223-000-250, 
- po wyschnięciu podkładu ok. 24h, malować dwukrotnie emalią chlorokauczukową, chemoodporną 7262-000-xxx, (kolor 
do uzgodnienia z Inwestorem), łączna grubość powłoki 0,3mm. 
 
5.2.7. Oznakowanie instalacji. 
W celach identyfikacyjnych, naleŜy wykonać oznaczenia dystrybutorów (odmierzaczy), włazów studzienek nazbiornikowych, 
układów oddechowych i oparów, króćców rurociągów zlewowych w studzience zlewowej przez pomalowanie odpowiednimi 
kolorami i naniesienie napisów (szyldów) identyfikacyjnych. 
 
5.3. Wymagania techniczne sytemu kontrolno – pomiarowego 
5.3.1. Wymagania dla kontrolera 
Kontroler i opcjonalna drukarka nie mogą być montowane w obszarach niebezpiecznych lub nad nimi. MontaŜ naleŜy 
wykonać wewnątrz budynku, w miejscu nie naraŜonym na wilgoć i wysoką temperaturę. 
Kontroler naleŜy zamontować na ścianie na wysokości oczu. Do montaŜu naleŜy wykorzystać śruby montaŜowe znajdujące 
się w zestawie. NaleŜy zapewnić zasilanie elektryczne kontrolera. 
PowyŜej i poniŜej kontrolera naleŜy zostawić wolną przestrzeń na zainstalowanie przewodów: zasilania, sond, czujników, 
alarmu zewnętrznego i/lub innych urządzeń, które mogą być podłączone do kontrolera. 
Po lewej stronie kontrolera naleŜy zostawić miejsce na drukarkę o ile jest zaplanowana w zestawie. 
Przyłączenie czujników i sond do kontrolera odbywa się za pośrednictwem modułu iskrobezpiecznego. 
Wymagane dane techniczne kontrolera: 
230VAC, 50Hz, 1.0A 
Zakres temperatur pracy: 0  – 40 ° C. 
Wymagane dane techniczne modułu iskrobezpiecznego: 14.5VDC, 220mA, 6.4µF, 6mH. 
 
5.3.2. Wymagania dla sondy pomiarowej. 
Długość i typ sondy naleŜy dobrać w zaleŜności od średnicy zbiornika magazynowego paliw. 
Sonda winna spełniać funkcje: 

• pomiar wysokości paliwa w zbiorniku, 

• pomiar wysokości wody na dnie zbiornika, 

• wielopunktowy pomiar temperatury paliwa. 
 
5.3.3. Wymagane dane techniczne sondy: 
Zasilanie: dostarczane przez moduł iskrobezpieczny. 
Zakres temperatur pracy: od -20 do +40 °C. 
Liniowość: mniejsza niŜ ±1mm na całej długości, 
Rozdzielczość czujników temperatury: mniejsza niŜ ±1°C 
Czujniki paliw ciekłych i wody. Zakres temperatur pracy: -20 do +50 °C. 
 
5.3.4. Przewody 
Wszystkie przewody do podłączenia sond i czujników nie mogą wykazywać pojemności większej niŜ 100 pikofaradów na 
stopę, ich długość nie powinna być większa niŜ 300m, aby zapewnić standard iskrobezpieczeństwa. Przewody dłuŜsze niŜ 
300m mogą znacząco wpłynąć na poziom przekazywanych sygnałów i zakłócić pracę urządzenia. 
Wymagane są dwuprzewodowe kable, odporne na oleje, gazy zawierające związki ropopochodne. 
Zabrania się łączenia przewodów pomiędzy modułem iskrobezpiecznym a skrzynka przyłączeniową sondy. 
Łączenia w strefie zagroŜonej wybuchem moŜe odbywać się jedynie w specjalnych skrzynkach przyłączeniowych, 
posiadających odpowiedni atest. Przewody naleŜy układać w przepustach kablowych łączących budynek w którym znajduje 
się kontroler z sondą lub czujnikiem w obszarze zagroŜonym wybuchem. Przepusty z kablami naleŜy uszczelnić w celu 
zapobieŜenia przedostawania się oparów paliw do pomieszczeń budynku. 
MontaŜ i uruchomienie systemu kontrolno-pomiarowego naleŜy powierzyć osobom odpowiednio przeszkolonym w tym 
zakresie, posiadającym aprobatę producenta systemu.                                                                                                               
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
Dystrybutory i zbiorniki  muszą  posiadać wszystkie  niezbędne  certyfikaty  i dopuszczenia oraz paszporty i 
DTR. 
Po  montaŜu  instalacji  naleŜy  dokonać : 
       ♦ test izolacji  zbiornika 
       ♦ próby ciśnieniowe zbiornika i rurociągów 
           - próbę  przeprowadzić  spręŜonym  powietrzem - ciśnienie  próbne  0,4 MPa (rurociągi    
             ssące i zlewowe) oraz  0,1 MPa (rurociągi oparów i przewietrzania studzienek ) 
             Czas próby  dla  rurociągów  1 godzina. Wszystkie złącza  sprawdzić  indykatorem   
             pianowym. Po wykonaniu  próby  dokonać  zabezpieczenia  antykorozyjnego.   
       ♦ legalizację ostateczną  dystrybutora,  
       ♦ litraŜowanie  zbiornika 
            - litraŜowanie przeprowadzić produktem , który  będzie  magazynowany  w  danej    
              komorze zbiornika.  
                                Badania i próby  prowadzić  z udziałem  Inspektora UDT. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiaru jest: 

• Metr bieŜący 

• Sztuka 

• Komplet (system) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 
wg zasad określonych w pkt 8.1.1. ST 00.01.00. „Wymagania ogólne". 
 
8.2. Odbiór instalacji paliwowej. 
Przed zamontowaniem zbiorników w wykopie, sprawdzić powłokę izolacyjną na przebicie prądem min. 14kV. 
Dokonać przeglądu instalacji rurowej, sprawdzić spadki rur, niedopuszczalna jest nierównomierność spadku na długości 
rurociągu. Wszystkie rurociągi ssące, zlewowe i oddechowe poddać próbie szczelności spręŜonym powietrzem na ciśnienie 
0,4 MPa, przez min. 1/2 godz. W czasie próby rurociągi naleŜy odłączyć od urządzeń. Warunki techniczne wykonania próby, 
jak dla gazów palnych w okresie bezdeszczowym, przy temperaturze otoczenia powyŜej 40 0C. 
Wykonać próbę szczelności zbiorników w miejscu ich zabudowy na ciśnienie 0,1MPa. 
NaleŜy zbadać skuteczność mostkowania połączeń rozłącznych: kołnierzowych, gwintowanych. 
Wszystkie próby i badania winny być wykonane komisyjnie i zakończone pisemnymi protokołami odbioru. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, 
jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe, przeznaczone do magazynowania materiałów 
ciekłych, zapalnych (Dz. U. Nr 113 poz. 1211 z dnia 9 października 2001) zbiorniki magazynowe paliw podlegają procedurze 
odbiorowej Urzędu Dozoru Technicznego. 
Wszystkie badania i czynności odbiorowe winny odbywać się pod nadzorem inspektora UDT. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągów dalekosięŜne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243  z 2005 poz. 2063). 
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001, W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim, 
powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych 
zapalnych (Dz. U. Nr 113 poz. 1211, z dnia 9 października 2001). 
3) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami 
4) PN-90/E-08117 – Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. 
5) PN-IEC 6661312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
6) PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
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7) Podręcznik systemu kontrolno-pomiarowego OPW SiteSentinel 
8) PN-EN 12954 Ochrona katodowa zakopanych lub zatopionych konstrukcji stalowych 
9) PN-86 / E -05030/75 Anody galwaniczne 
10) PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa. Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z ochroną katodową do 
ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych. Taśmy i materiały kurczliwe. 
11) EN 13509 Metody pomiarowe w ochronie katodowej 
12) PN-EN 13636:2005 (U) Ochrona katodowa zakopanych zbiorników metalowych i związanych z nimi przewodów rurowych 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na rozbiórce istniejących 
obiektów budowlanych 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, naleŜy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - PRZEBUDOWY 
 STACJI PALIW. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 

• Roboty rozbiórkowe demontaŜowe: 
o wymontowanie jednolitych materiałowo elementów stanowiących surowce wtórne 
o wywiezienie surowców wtórnych oraz ich utylizacja 

• Roboty rozbiórkowe dewastacyjne: 
o wyburzenie istniejących obiektów budowlanych w części nadziemnej 
o rozkopy wzdłuŜ ław fundamentowych 
o wyburzenie i wydobycie gruzu z części fundamentowej, urządzeń i elementów słuŜących ich wbudowaniu 
o wywiezienie gruzu 
o  ewentualny  wywóz  i utylizacja  skaŜonej  gleby, 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 „Wymagania 
ogólne” . 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót rozbiórkowych związanych z 
przygotowaniem terenu  pod  budowę  CPV 45 10 0000-8  i  obejmują: 
               CPV  45 11 1100-9  Roboty  w zakresie  usuwania  zbiorników  , burzenia  obiektów i demontaŜu  instalacji,  
               CPV  45 11 1220-6  Roboty  w zakresie  usuwania gruzu 
Zakres robót obejmuje całość robót rozbiórkowych, w tym demontaŜ istniejących podziemnych zbiorników magazynowych, 
urządzeń technologicznych, nawierzchni, z wywózką gruzu i złomu. 
Roboty będą prowadzone jako 
a) rozbiórkowe demontaŜowe: 
o wymontowanie jednolitych materiałowo elementów stanowiących surowce wtórne 
o wywiezienie surowców wtórnych oraz ich utylizacja 
b) rozbiórkowe dewastacyjne: 
o wyburzenie istniejących obiektów budowlanych w części nadziemnej 
o rozkopy wzdłuŜ ław fundamentowych 
o wyburzenie i wydobycie gruzu z części fundamentowej, urządzeń i elementów słuŜących ich wbudowaniu 
o wywiezienie gruzu 
o wywóz i utylizacja skaŜonej warstwy gruntu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rozbiórka demontaŜowa 
prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, elementów rozbieranego obiektu. 
1.4.2. Rozbiórka dewastacyjna 
prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji. 
1.4.3. Opłata składowiskowa 
ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku powstałego w wyniku przeprowadzonych prac 
rozbiórkowych na  składowisku odpadów 
1.4.4. Wywóz odpadów 
transport urobku na składowisko. 
1.4.5. Wywóz surowców wtórnych 
transport dających się utylizować elementów rozbieranych obiektów do miejsca utylizacji. 
Pozostałe określenia uŜywane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST 00.01.00 pkt.1. i w ST 01.02.00 „Roboty ziemne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Odzysk materiałów jest moŜliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i uŜyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. Gdy 
rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy uŜyciu urządzeń i maszyn budowlanych. Odzysk 
moŜliwy jest tylko dla tych materiałów które nie figurują w zestawie  materiałów  niebezpiecznych. 
2.3. Składowanie materiałów 
Urobek z prac rozbiórkowych moŜe być hałdowany na placu budowy w pryzmach o wysokości do 2,0m. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-00 „Wymagania ogólne” 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym umoŜliwiającym 
szybki rozładunek. PrzewoŜony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, 
wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Urobek nie moŜe w czasie transportu wydzielać pyłu 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych 
elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót 
rozbiórkowych i zagospodarować plac rozbiórki oraz załatwić formalności w wydziale budownictwa miejscowego urzędu. 
Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementów podlegających rozbiórce. Rozbierane elementy budowli są 
długotrwale eksploatowane. Dlatego trzeba rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą 
oraz stopień zniszczenia oraz zanieczyszczenia terenu przyległego do urządzeń, aby moŜna było dobrać właściwy sposób 
rozbiórki. Z badania sporządza się kartę oględzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiórki, który ustala 
kolejność robót i sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadzać tylko przy rozbiórce rozbieralnych budynków 
tymczasowych. 
Rozbiórka przy uŜyciu maszyn 
Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia młotami pneumatycznymi, tnie się tarczowymi lub linowymi 
piłami do betonu. Elementy duŜych rozmiarów są teŜ rozdrabniane przez rozpieranie za pomocą płaskich pras hydraulicznych 
lub urządzeń rozpierających albo przez cięcie metodą termiczną płomieniem o temperaturze ponad 4000°C, którą uzyskuje 
się przez spalanie rury stalowej wypełnionej wiązką drutów stalowych lub aluminiowych w strumieniu tlenu o ciśnieniu 1,2-
1,5 Mpa lub sproszkowanej stali i aluminium w płomieniu acetylenowo-tlenowym. 
 
5.3. Przebieg robót rozbiórkowych 
5.3.1. Roboty ziemne  
W przypadku  stwierdzenia  w wykopie  po usuwanych  zbiornikach  zanieczyszczeń  ropopochodnymi  Wykonawca ma 
obowiązek  uwzględnienia  wymiany i rekultywacji gruntu.  
Ze względu na fakt Ŝe powstały odpad jest odpadem niebezpiecznym jego utylizacją winna się zajmować firma posiadająca 
odpowiednie zezwolenia wynikające z przepisów Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) 
Dotyczy to równieŜ wszystkich urządzeń instalacji paliwowej i technologicznej zdemontowanych i podlegających utylizacji 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 września 2001 roku 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206) na terenie modernizowanej stacji będą powstawały odpady 
grupy 17 oznaczone następującym kodem: 
• 17 05 05 urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi w ilości 8 Mg 

• 17 09 05 inne odpady z budowy, remontów i demontaŜu zawierające substancje niebezpieczne w ilości 15 Mg 
Ponadto na terenie budowy powstaną odpady, które według wyŜej wymienionego rozporządzenia oznaczone są kodem: 

• 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości około 50,0 kg. 
Wszystkie powstałe odpady muszą zostać zagospodarowane przez wywiezienie ich na odpowiednie składowisko odpadów 
przez wyspecjalizowane firmy bezpośrednio po ich powstaniu tj. demontaŜu istniejących obiektów. Zbiorniki paliw i 
instalacje winny być ładowane po wydobyciu z ziemi na samochód, bądź przechowywane w specjalnie przeznaczonym do 
tego miejscu (utwardzonym i uszczelnionym) do momentu wywiezienia. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem prac 
naprawczych i utylizacyjnych leŜą po stronie Wykonawcy 
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5.4. Dziennik robót rozbiórkowych 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych porządkowych powinien 
podawać: 

�� kolejność i sposób wykonywania robót, 

�� protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli na których będą pracowali robotnicy oraz ustawione rusztowania i 
drabiny, mają dostateczną wytrzymałość, 
�� opis środków zabezpieczających, które zostały uŜyte przy rozbiórce, 

�� opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi 
prowadzących rozbiórkę. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
W trakcie prowadzenia robót nie wymaga się wykonywania badań 
 
6.3. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 
zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót naleŜy pilnować, aby na plac 
rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi 
sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 

• Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystających części 
budowli, miejsca gromadzenia gruzu i zdemontowanych urządzeń oraz sposoby ich zabezpieczania. 

• NaleŜy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. 

• Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 

• Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, 
być zaopatrzeni w hełmy ochronne i - przy pracy na wysokości powyŜej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - 
wyposaŜeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny 
przystawionej i przymocowanej do ściany. 
Zabronione jest m.in.: 

�� wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h), 

�� zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki, 

�� Elementy zagospodarowania, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, naleŜy zabezpieczyć przed zniszczeniem 
czy uszkodzeniem. 
 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiaru jest: 

�� m 3 

�� Tona 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych w pkt8.1.1. ST 
00.01.00. „Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 9. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 10 
1) Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 
2) Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach 
rozbiórkowych nie uŜytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, 
poz. 47. 
3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 
4) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140). 
5) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w 
gruntach I-V kategorii. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, naleŜy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - PRZEBUDOWY 
 STACJI PALIW. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji       
i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat.I-V)  CPV 45 11 1200-0 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu. 
1.4.3. Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.4. Nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.7. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.8. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.9. Grunt nieskalisty - kaŜdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 
1.4.10. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych 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 uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.11. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych. 
1.4.12. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych. 
1.4.13. odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, 
1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY. 
2,1,Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01.00.„Wymagania ogólne" pkt. 2. W tablicy określono przeciętne 
wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Podział gruntów 
pod względem przydatności do budowy nasypów podano w pkt 2, tablica 1. 
                     Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998 [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Zasady wykorzystywania gruntów. 
Grunty i materiały nieprzydatne do robót ziemnych, określone w ST 01-04-00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, powinny być 
wywiezione przez firmę wyspecjalizowaną na odkład i zutylizowane. 
Zapewnienie terenów na odkład dla gruntów nadających się do wykoŜystania naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile 
nie określono tego inaczej w Umowie. Inspektor Nadzoru moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do 
budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 
JeŜeli 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 niŜ budowa nasypów 
lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
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3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 
W tablicy 2 podano, dla róŜnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do 
zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Sprzęt do wykonania robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu do: 

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

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

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

• sprzętu zagęszczającego ( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt. 4 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zasady prowadzenia robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt.5 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 
DokumentacjiProjektowej obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu przydatności do budowy nasypów 
byłyodspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyŜszego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru . 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na 
odkład.O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć 
przednadmiernym zawilgoceniem. 
 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Zagęszczenia gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczącej minimalnej 
wartości wskaźnika zagęszczenia (I ), podanego w tablicy 1. 
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 Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed 
ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości IS, podanych w tablicy 1. 
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie 
gruntów rodzimych , to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do zastosowania środki, : 

• doziarnienie gruntu podłoŜa 

• wymianę gruntu 

• inne wg, propozycji Wykonawcy i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Dodatkowo moŜna sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego 
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4. 
 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych. 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w Dokumentacji Projektowej, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania (przez cały okres budowy) wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli, w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem 
z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów. 
Technologia wykonania wykopów musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umoŜliwiające odpływ wód z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny 
nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. 
NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, 
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić 
poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.5. Ruch budowlany 
Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy (nakładu) powyŜej rzędnych robót 
ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3, metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po 
nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów , 
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z 
niedotrzymania podanych powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola wykonania wykopów. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 
oraz w Dokumentacji Projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
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b) zapewnienie statecznych skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów ( usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 
 
6.3. Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu 
Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w p. 5.2 
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli naleŜy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w Dokumentacji Projektowej, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 ( metr sześcienny) wykonanego wykopu . 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) gruntu rodzimego (to jest po zagęszczeniu). 
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako róŜnica ogólnej objętości nasypów i ogólnej objętości 
wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. 
procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, w oparciu o 
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych w 
pkt 8.1.1. ST 00.01.00. „Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 9 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące : odspojenie przemieszczenie, załadunek, 
   przewiezienie i wyładunek, 
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

• profilowanie dna wykopu , rowów, skarp, 

• zagęszczenie powierzchni wykopu, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej, 

• rozplantowanie urobku na odkładzie, 

• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

• rekultywację terenu. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 10 
1) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3) PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5) PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6) N-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7) BN-64/8931-01 Drogi samochodowe .Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
8) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe .Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych ipodłoŜa przez obciąŜenie 
płytą. 
9) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10) Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
11) Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.-6- 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojenia betonu w konstrukcjach 
Ŝelbetowych monolitycznych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, naleŜy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – PRZEBUDOWY 
STACJI PALIW.  
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót zbrojeniowych  płyty  
fundamentowej  zbiornika  oraz  fundamentach  budynku  CPV  45 26 2210-6. 
Zakres robót obejmuje wszystkie elementy podpór i murów, konstrukcje ustrojów niosących, płyty przejściowe, pokrywy 
chodnikowe oraz konstrukcje związane z wyposaŜeniem i obsługą obiektów. 
Roboty związane z robotami, których dotyczy niniejsza ST zawarto w specyfikacjach: 
deskowanie i betonowanie - ST 01.03.00 ROBOTY śELBETOWE I BETONOWE 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. pręty zbrojenia - pręty proste lub odcinki walcówki dostarczanej w kręgach oraz druty, przycięte i ukształtowane 
odpowiednio do wymagań projektu 
1.4.2. siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia złoŜone z prętów podłuŜnych i poprzecznych, połączonych za pomocą, 
zgrzewania 
1.4.3. spajanie - łączenie prętów ze sobą lub z innymi elementami stalowymi za pomocą spawania lub zgrzewania 
1.4.4. klasa stali - określanie własności mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach Ŝelbetowych, 
wyraŜone literą A i cyfrą 0 lub cyfrą rzymską (w jednym przypadku uzupełnioną literą N) PRZYKŁAD -A-III 
1.4.5. charakterystyczna granica plastyczności stali zbrojeniowej - gwarantowana wyraźna granica plastyczności 
stali zbrojeniowej lub gwarantowana wartość napręŜenia odpowiadającego odkształceniu trwałemu stali zbrojeniowej 0,2 % 
1.4.6. obliczeniowa granica plastyczności stali zbrojeniowej - wartość uzyskana w wyniku podzielenia 
charakterystycznej granicy plastyczności stali zbrojeniowej przez częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla stali 
zbrojeniowej Pozostałe określenia uŜywane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST 00.01.00 pkt 1. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01.00.„Wymagania ogólne" pkt. 2. 
2.1. Stal zbrojeniowa 
Podstawowe parametry charakteryzujące stal zbrojeniową podano w tabl. 1. 
Stal zbrojeniowa klas A-0 do A-III N wg PN-B-03264:2002 
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Ze względu na najlepsze parametry wytrzymałościowe naleŜy w jak najszerszym zakresie stosować stal A-IIINWłasności 
mechaniczne i technologiczne stali 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-81/H-
84023. NajwaŜniejsze wymagania podano w tabeli poniŜej. 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym 
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, niemetaliczne, wŜery, wypukłości, wgniecenia, 
zgorzeliny i dopuszczalne: 

• jeŜeli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla 
prętów o większych średnicach. 
Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. Atest ten 
powinien zawierać: 
• nazwę wytwórcy 

• oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 

• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 

• masa partii 

• numer wytopu lub numer partii 

• rodzaj obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kaŜdej wiązki czy kręgu. 
Na przywieszkach metalowych musza znajdować się następujące informacje: 

• znak wytwórcy 

• średnica minimalna 

• znak stali 

• numer wytopu lub numer partii 

• znak obróbki cieplnej. 
KaŜda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farba olejną. Przy odbiorze stali naleŜy przeprowadzić następujące 
badania: 

• sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem 

• sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 

• sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215 

• sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215 

• sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 

• próba rozciągania wg PN-91/H-04310 

• próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408. 
Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów naleŜy oceniać pozytywnie jeŜeli 
wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien 
być następujący: 

• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów 

• farb lub innych zanieczyszczeń 

• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej      
   klasy stali w normach państwowych 

• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 5 mm na 1 m długości 
   pręta. 
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2.2. Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i 
gatunku. NaleŜy dąŜyć, by stal była magazynowana w miejscu nie naraŜonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, moŜe być powłoka 
wykonana z mleczka cementowego. 
 
2.3. Drut montaŜowy 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niŜ 
1,0 mm. Przy średnicach większych niŜ 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
 
2.4. Materiały spawalnicze 
NaleŜy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 
 
2.5. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki. prostowarki, zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania 
BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne 
dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
3.1. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich 
Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 

• urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich /walcówki/ oraz do prostowania prętów cienkich 
   dostarczanych w odcinkach prostych 

• urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość 

• urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych 

• urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć trwałych odkształceń oraz 
zgodniez przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową podczas transportu naleŜy ułoŜyć równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać 
wymagań PN- 88/H-01105. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Zakres wykonywania robót 
Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 
5.2.1. Czyszczenie prętów 
Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali w konstrukcji. Pręty i 
walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną naleŜy opalać np. lampami lutowniczymi, aŜ do 
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
Późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu naleŜy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone 
odmraŜa się strumieniem wody ciepłej. Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć woda słodką. 
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5.2.2. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty uŜywane do przygotowania muszą być proste. Dlatego - w przypadku 
występowania miejscowych zakrzywień - naleŜy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). 
Pręty zbrojeniowe w kręgach moŜna prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki. lub mechaniczne prostowanie 
prętów przy uŜyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza się, zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się 
ręcznie  za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrójarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na 
odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu noŜyce 
ręczne, a takŜe (zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) noŜyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. NoŜycami 
mechanicznymi moŜna przecinać jednocześnie więcej niŜ jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się noŜyce 
hydrauliczne przewoźne. Cięcia moŜna równieŜ przeprowadzć przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie 
palnikiem acetylenowym Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. 
5.2.4. Odgięcia prętów, haki 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej z jednoczesnym zachowaniem 
postanowień normy PN-84/B-03264. 
Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. 
Gięcie prętów naleŜy wykonać zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. na zimno na budowie moŜna wykonywać 
odgięcia  prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. WydłuŜanie prętów [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kąt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka powinna być nie mniejsza 
   niŜ 10d dla stali A-ll i A-III. W miejscach zagięć elementów załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
   jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20 d. 

• NaleŜy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. 

• Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

• Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę wynosi 10 d. 

• Łączenie prętów naleŜy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni 
   tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 
• SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30 % skrzyŜowań. 

• Wymiaru prętów odgiętych podano wzdłuŜ zewnętrznych krawędzi pręta. Dla strzemion obowiązują wymiary liczone 
   po wewnętrznej krawędzi pręta. 
• Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla haków. NaleŜy 
   zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
   pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

• Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. 

• Pręty moŜna wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu 
   zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek mechanicznych . MoŜna przy tym jednocześnie 
   wyginać więcej niŜ jeden pręt. Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub 
   przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych. 
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5.2.5. MontaŜ zbrojenia 
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montaŜowych. MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
MontaŜ zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z 
tworzyw  sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. Na dnie 
formy powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach 
prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyŜ wyŜarzonym drutem 
wiązałkowym: 

• przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm 

• przy średnicy prętów powyŜej 12 mm o średnicy nie mniejszej niŜ 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umoŜliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego powinna wynosić co 
najmniej: 

• 0,07 m - dla zbrojenia głównego i podpór masywnych 

• 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

• 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

• 0,3 m - dla zbrojenia głównego dźwigarów, 

• 0,025 m - dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. Łączenie prętów za pomocą spawania 
W konstrukcjach Ŝelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
• czołowe, elektryczne, oporowe, 

• nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

• nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

• zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

• zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

• czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha półkolistą, 

• czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

• czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 

• zakładkową wzmocnione jednostronna spoiną z płaskownikiem. 
 
5.3. Instalacja odgromowa 
Jako uziemienie wykorzystane są elementy zbrojenia płyty fundamentowej. Jako przewody odprowadzające naleŜy 
wykorzystywać bednarkę stalową przyspawaną do zbrojenia głównego elementów. Przewody odprowadzające naleŜy 
rozmieszczać równomiernie na obwodzie obiektu wg wskazań Dokumentacji Projektowej. Zwody oraz przewody uziemiające 
łączyć z elementami konstrukcyjnymi (przewody odprowadzające) poprzez specjalnie przyspawane marki i naleŜy je 
przyłączyć do systemu uziemień . 
System uziemień przewiduje się naturalny z wykorzystaniem dolnego zbrojenia ław i stóp fundamentowych . 
Uziomy naleŜy łączyć przez spawanie lub inny sposób pewnego połączenia w rozumieniu norm. NaleŜy stosować właściwe 
środki ochrony uziomów przed korozją. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.1. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona 
wpisem do Dziennika Budowy. 
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6.1.1. Inspektor Nadzoru winien stwierdzić zgodność ułoŜenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 

• gatunku stali, 

• ilości stali, 

• ich średnic, 

• długości, rozstawy i zakotwień, 

• prawidłowego otulenia i pewności utrzymania połoŜenia prętów w trakcie betonowania, 

• sprawdzenia grubości otuliny moŜe być dokonywane przez Inspektora Nadzoru równieŜ po betonowaniu przy uŜyciu 
przyrządów magnetycznych. 
6.1.2. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

• oględziny 

• badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 

• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem 

• badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy 
Dostarczoną na budowę partię stali naleŜy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma 
zaświadczenia 
o jakości stali, nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych lub gdy stal 
pęka przy gięciu. 
Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz podanymi 
powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. 
 
6.2. Kontrola jakości robót zbrojarskich 
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie uległo 
uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w 
deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, stosować naleŜy róŜnego rodzaju wkładki i 
podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). 
Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje się 
najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. 
Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułoŜonego 
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), 
rozstaw strzemion, połoŜenie złączy, długość zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego 
ustawienia w deskowaniu podano w tablicy poniŜej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie naleŜy odnotować w 
dzienniku budowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje: 
• odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3 %, 

• róŜnica w wymiarach siatki nie więcej niŜ ± 3 mm, 

• liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczać 20 % wszystkich 
   skrzyŜowań, 

• dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25 mm, 

• róŜnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ± 0,5 mm, 

• róŜnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ± 20 mm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00 01.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiaru jest: 
• 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarami w terenie. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych 
od wymaganych w projekcie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych w 
pkt 8.1.1. ST 00.01.00. „Wymagania ogólne". 
Ponadto naleŜy uwzględnić następujące wymagania szczegółowe prze odbiorze: 
 
8.1. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do 
Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, sprawdzenie masy wg PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg PN-EN 10002-1 + AC 1:1998, 
- próba zginania na zimno wg PN-H-04408. 
- kontrolę usytuowania zwodów instalacji odgromowej w poszczególnych elementach . 
Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać z róŜnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne 
tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano w tabelach w pkt 6.2 i 6.3 niniejszej ST. 
Uwaga 
Uziomy naturalne w postaci przyspawanych do zbrojenia głównego elementów stalowych stanowiących zabezpieczenie 
odgromowe obiektu w trakcie realizacji muszą być na bieŜąco aktualizowane i odbierane kaŜdorazowo przez Inspektora 
Nadzoru Robót Elektrycznych. Z odbiorów naleŜy sporządzić protokóły zawierające niezbędne pomiary rezystancji dla 
poszczególnych elementów przed ostatecznym odbiorem robót zbrojeniowych i wykonaniem robót betonowych. 
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9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 9 
Zbrojenie betonu stalą klasy A-ll i A-III stanowi cena jednostkowa za 1 tonę wykonanego zbrojenia. 
Cena obejmuje: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• transport i składowanie materiałów, 

• oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 

• wygięcie, przycinanie i łączenie prętów, 

• montaŜ zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz zabezpieczeniem 
   odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 

• czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuniecie ich poza teren robót, 

• wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 10 
1) PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne, gatunki. 
2) PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 
3) PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i niskostopowej. 
4) PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej jakości i 
niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
5) PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
6) PN-91/S-10042 Obiekty mostowe, konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
7) PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
8) PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
9) PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
10) PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
11) PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
12) PB-75/H-93200/00 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
13) PB-75/H-93200/06 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do wyrobu śrub i nakrętek na 
gorąco. Wymiary. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji 
betonowych i Ŝelbetowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, naleŜy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - PRZEBUDOWY 
STACJI  PALIW. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót betonowych i Ŝelbetowych obiektu. 
Zakres robót obejmuje wszystkie elementy betonowe i Ŝelbetowe, w tym fundamenty płytowe dla zbiorników podziemnych i 
fundamenty  budynku. 
Roboty związane z robotami, których dotyczy niniejsza ST zawarto w specyfikacjach: zbrojenie - ST 03.02.00  ROBOTY 
ZBROJENIOWE , ST 03.01.00 ROBOTY  ZIEMNE 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi 
prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji Ŝelbetowych. 
1.4.2. Konstrukcje Ŝelbetowe konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem 
w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji Ŝelbetowych. 
1.4.3. Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.5. Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
1.4.6. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
1.4.7. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.4.8. w/c - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
1.4.9. Rusztowania montaŜowe - pomocnicze budowle słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od konstrukcji montowanej z 
gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
1.4.10. Rusztowania robocze - pomocnicze budowle słuŜące do przenoszenia cięŜaru ludzi i sprzętu. 
1.4.11. Deskowania - pomocnicze budowle słuŜące do formownia elementów betonowych wykonywanych na 
miejscu. 
Pozostałe określenia uŜywane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST 00.01.00 pkt 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1.1 CEMENT 
a) Rodzaje cementu. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg 
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: 

• klasa 32,5 - do betonu klasy B25, 

• klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyŜszej, 

• klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyŜszej. 
b) Wymagania dotyczące składu cementu. Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197- 
1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunków technicznych D2. 
c) Oznakowanie opakowania. W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
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• oznaczenie, 

• nazwa wytwórni i miejscowości, 

• masa worka z cementem, 

• data wysyłki, 

• termin trwałości cementu. 
d) Świadectwo jakości cementu. KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu. KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu: 
• Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki 
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
• Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań Cementowni moŜna 
ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
• Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 
o oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
o oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
o sprawdzenie zawartości grudek ( zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie ). 
W przypadku gdy wyŜej wymieniona kontrola wykaŜe niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty do betonu. 
g) Warunki magazynowania i okres składowania: 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego): 
o składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami), 
o magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 

• dla cementu luzem: 
o magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę 

• w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości 
powinna być przechowywana w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
2.2.1.2 KRUSZYWO DO BETONU 
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 budowy składane 
oddzielnie na umocnionym i czystym podłoŜu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duŜe, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów, i nie zakłócały 
rytmu budowy. 
Kruszywo grube. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S- 
10040:1999. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań 
wg PN-86/B- 06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych 
przez Inspektora Nadzoru. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
• zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 

• zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych 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 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 PN-B-06714.26. 
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Na budowie dla kaŜdej partii kruszywa naleŜy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 

• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 

• oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 

• oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 uŜycie takiego 
kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i 
ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) 
dla korygowania recepty roboczej betonu. 
Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S- 
10040:1999. Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnego 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 l,00 mm - 57-76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
• zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714.34 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 PN-B-06714.26, 

• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

• oznaczenie składu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 

• oznaczenie zawartości grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48. 
NiezaleŜnie od podanych wyŜej wymagań betony klasy B35 i wyŜsze wykonywać naleŜy z kruszywa o 
uziarnieniu 
ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. 
Do betonów klasy B30 i B25 naleŜy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych w 
normie PN-S-10040:1999. 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla kaŜdej partii piasku wyników badań pełnych wg PN-86/B-06712 oraz 
okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej. 
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa 
wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym 
wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane, a wyniki 
badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniu proporcji 
kruszyw frakcji piaskowej i grubszych naleŜy brać pod uwagę urabialność mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna 
być dostosowana do warunków formowania, które są określane przez: 
• kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia, 

• zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 

• sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne 
   przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.). 
Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na doborze odpowiedniej ilości zaprawy 
i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniŜej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli poniŜej wg PN-88/B-06250) oraz 
konsystencji. 
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Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia , leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
2.2.1.3 WODA 
JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawierać składników 
wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości naleŜy przeprowadzić jej 
odpowiednie badanie. Ogólnie naleŜy stwierdzić, Ŝe woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek 
betonowych. Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw  
Barwa Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej 
Zapach Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 
 
2.2.1.4 DOMIESZKI DO BETONÓW 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod 
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i 
skurczu po stwardnieniu betonu. NaleŜy teŜ ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszającym 
wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia róŜnych właściwości mieszanki betonowej i betonu. Domieszki mają  
postać płynu lub proszku. W zaleŜności od głównych funkcji domieszki moŜna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: 
przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające. Klasyfikację domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010. 
Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2-5% masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikać z 
opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. Domieszki płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m3 mieszanki 
betonowej naleŜy brać pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego w/c. Wpływ domieszki na mieszankę  
betonową zaleŜy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, wartości wskaźnika w/c. 
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej oraz powinno 
być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powinno teŜ być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi 
poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje się głównie w sposób 
wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być równieŜ składnikami 
cementu), to przede wszystkim popiół lotny, granulowany ŜuŜel wielkopiecowy, pucolany i pył krzemionkowy. Są one 
dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź zmodyfikowania właściwości betonu. 
2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych moŜna stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie 
przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni tzw. „beton towarowy". 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i Dokumentacji 
Projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250 lub PN-ENV 
206-1 oraz warunków technicznych D2. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę 
lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ za 
zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezaleŜnemu laboratorium. 
2.2.3. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania zawartym w ST 01.02.00 ROBOTY ZBROJENIOWE. 
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2.2.4. Materiały spawalnicze 
Do spawania naleŜy uŜywać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadające 
wymaganiom normy: PN-91/M-69430. 
2.2.5. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z 
drewna, cegły lub prętów stalowych. 
2.2.6. Elementy mocowane w płycie fundamentowej 
W płytach naleŜy zamontować kotwy płytowe M20 zgodnie ze wskazaniami Dokumentacji Projektowej w celu załoŜenia 
obejm na zbiorniki. Obejmy naleŜy mocować na zbiornikach stosują przekładki w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Zbiorniki naleŜy ulokować na płycie fundamentowej na podsypce piaskowej zagęszczonej o grubości warstwy min 10cm 
2.2.7. Deskowania 
Do wykonywania deskowań naleŜy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto: 

• drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, 
PN-63/B-06251, 
• sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001, 

• gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 

• deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 

• do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem naleŜy stosować środki antyadhezyjne parafinowe 
przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 
zetknięcia się z mieszanką betonową. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 
uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) do przygotowania mieszanki betonowej: 

• betoniarkami o wymuszonym działaniu, 

• dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 

• odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
2) do wykonania deskowań: 

• sprzętem ciesielskim, 

• samochodem skrzyniowym, 

• Ŝurawiem o udźwigu dostosowanym do cięŜaru elementów deskowań. 
3) do przygotowania zbrojenia: 

• giętarkami, 

• noŜycami, 

• prostowarkami, 

• innym sprzętem stanowiącym wyposaŜenie zbrojami. 
4) do układania mieszanki betonowej: 

• pojemnikami do betonu, 

• pompami do betonu, 

• wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 

• wibratorami przyczepnymi, 

• łatami wibracyjnymi,                                                                                    

• zacieraczkami do betonu. 
5) do obróbki i pielęgnacji betonu: 

• szlifierkami do betonu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 

4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Kruszywo przewoŜone na samochodach cięŜarowych naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca 
będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 
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4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów naleŜy dobrać tak, aby 
zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej  
rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moŜe nastąpić: segregacja, zmiana 
konsystencji i składu. Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
„gruszka"). Ilość "gruszek" naleŜy 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 moŜna wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuŜszy od wartości podanych w 
normie PN-S- 10040:1999, nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
• 90 min. - przy temperaturze +15 C, 

• 70 min. - przy temperaturze +20 C, 

• 30 min. - przy temperaturze +30 C. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN- 
63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót" uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, uwzględniając planowany 
termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak równieŜ plan przeprowadzanych badań. 
 

5.2. Zakres wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych naleŜy prowadzić zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę  
i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacją technologiczną". 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona 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 ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 

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

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję (kanały, 
wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
5.2.1. Wykonanie deskowań 
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umoŜliwiających 
uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe moŜna wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą 
deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu moŜna deskować przy uŜyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy naleŜy wykonać z desek drzew 
iglastych klasy nie niŜszej niŜ K33. Deski grubości nie mniejszej niŜ 18 mm i szerokości nie większej niŜ 18 cm, powinny być 
jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra 
naleŜy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami 
uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań naleŜy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające 
niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch 
prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. MoŜna takie fazowania wykonywać równieŜ wtedy, gdy nie 
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku naleŜy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. 
Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem naleŜy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania 
powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam 
ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, 
liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych 
projektem naleŜy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie zbrojenia wg wymagań zawartych w ST 03.02.00 ROBOTY ZBROJENIOWE                                                  
5.2.3. MontaŜ zbrojenia 
MontaŜ zbrojenia wg wymagań zawartych w ST 03.02.00 ROBOTY ZBROJENIOWE. 
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5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
5.2.4.1 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa, niŜ 1,5m 
a o kompensacji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania naleŜy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata 
prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułoŜona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu naleŜy zabezpieczyć mieszankę przed 
wodą opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót Po 
zakończeniu betonowania naleŜy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
5.2.4.2 Zagęszczenie betonu 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
UłoŜona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych: wibratorów 
wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki: 
• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej; 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 

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

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

• belki (łaty) 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 60s; 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do l,5m w 
kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym) 
moŜe być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt 
gęste i uniemoŜliwia uŜycie wibratorów pogrąŜalnych. W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez 
buławę zatapianą w mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. PoniewaŜ drgania ulegają 
tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. 
NaleŜy stosować wibratory które mają zestawy buław o róŜnych parametrach. Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki 
betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, wibrowanie 
moŜna zakończyć. Po zanurzeniu naleŜy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji 
nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po 
niej otwór, i zanurza w następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 
WaŜne jest równieŜ staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek 
półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. 
 

5.2.4.3 Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub w 
dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych 
przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeŜym przez: 
• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, 

• obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliŜonym do zaprawy 
w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 
później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 
5.2.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.2.5.1 Temperatura otoczenia. 
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując warunki umoŜliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora 
Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie naleŜy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze 
+20°C, w chwili układania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub 
uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
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5.2.5.2 Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 
Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego 
betonu. 
5.2.5.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający 
na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.2.6. Pielęgnacja betonu 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Beton dojrzewający naleŜy pielęgnować, a więc: 
• chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, szczególnie 
wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 

• utrzymywać w stałej wilgotności: 
o 3 dni w wypadku uŜycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 
o 7 dni, gdy uŜyto cementu portlandzkiego, 
o 14 dni, gdy uŜyto cementu hutniczego i innych. 
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego naleŜy rozpocząć po 12 h od jego ułoŜenia. JeŜeli temperatura wynosi 
+15°C i więcej, naleŜy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych 
dniach - co najmniej 3 razy na dobę. JeŜeli temperatura jest niŜsza niŜ +5°C, betonu nie polewa się. 
ObciąŜenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek grubości 36 mm) i 
deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, Ŝe 
odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 
Nie naleŜy obciąŜać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu 
betonu w temperaturze poniŜej +10°C powinien być odpowiednio przedłuŜony. 
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji Ŝelbetowej moŜe nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość 
wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę naleŜy sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach zbliŜonych do 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji 
betonowych i Ŝelbetowych powinny być podane przez projektanta. 
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251). 
 

5.3. Wykonanie fundamentów 
Roboty fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, w którym są podawane wymagania dotyczące zarówno 
warunków posadowienia, jak teŜ rozwiązania konstrukcji fundamentów. Roboty zbrojeniowe wykonać wg ST 03.02.00 
ROBOTY ZBROJENIOWE. Roboty te moŜna rozpocząć dopiero po odbiorze podłoŜa gruntowego. Oznacza to, Ŝe po 
wykonaniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robót ziemnych) naleŜy sprawdzić zgodność 
rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie. Odbioru podłoŜa dokonuje się bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentów, aby uniknąć  zmiany stanu gruntów w podłoŜu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. 
Ten odbiór powinien być przeprowadzony przed ułoŜeniem podsypki piaskowo-Ŝwirowej, betonu wyrównawczego (tzw. 
chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych bądź wyrównawczych. Odbiór podsypki oraz innych warstw 
wyrównawczych naleŜy przeprowadzić dodatkowo po ich ułoŜeniu. 
Do wykonania warstw wyrównawczych, podsypek odsączających pod fundamentami, posadzkami pomieszczeń podziemnych, 
przy wymianie gruntów słabych itp. powinny być stosowane Ŝwiry, pospółki i piaski bez zawartości ziarn pylastych i części 
organicznych. Odbioru podłoŜa dokonuje się komisyjnie, w trudniejszych sytuacjach - z udziałem autora dokumentacji 
geologiczno-inŜynierskiej. Fakt odbioru i jego wyniki potwierdza się w protokóle oraz zapisem w dzienniku budowy. NaleŜy 
dodać, Ŝe w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu naleŜy wykop wykonywać do głębokości mniejszej od 
projektowanej o co najmniej 200 mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie - mniejszej o 300-600 mm, zaleŜnie 
od rodzaju gruntu. Pozostawioną warstwę gruntu usuwa się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. W wypadku 
wykonania wykopu głębokości większej niŜ projektowana naleŜy jako uzupełnienie zastosować (do wymaganego poziomu 
posadowienia fundamentu) odpowiednio zagęszczoną lub stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-Ŝwirową, warstwę 
betonu (tzw. chudego betonu) itp. Gdy podsypka piaskowo-Ŝwirowa ma grubość większą niŜ 200 mm, naleŜy ją układać 
warstwami i kaŜdą warstwę zagęszczać. Grubość warstw betonu nie powinna przekraczać 1/4 szerokości fundamentu. JeŜeli 
konieczne było by zastosowanie warstwy grubszej, to naleŜy -w porozumieniu z projektantem - sprawdzić, czy nie wpłynie to 
na powstanie nadmiernych róŜnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentu. 
JeŜeli wykopy fundamentowe są wykonywane pod dwa lub kilka fundamentów połoŜonych blisko siebie, to roboty ziemne 
naleŜy rozpocząć od wykopów pod konstrukcje posadowione głębiej. Odbiorowi podlegają równieŜ fundamenty. Sprawdza 
się prawidłowość ich usytuowania w planie, poziom posadowienia, prawidłowość wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, 
betonowych, izolacyjnych itp. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów nie powinny być większe niŜ 20 mm, 
a jeŜeli fundamenty słuŜą jako opar-1 cie słupów Ŝelbetowych prefabrykowanych oraz elementów wielkowymiarowych - nie 
większe niŜ 5 mm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą  
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przekraczać wartości podanych w projekcie. Fundamenty są wykonywane w odpowiednich deskowaniach. Deskowania 
indywidualne ław bądź stóp fundamentowych wykonuje się z tarcz zbijanych z desek grubości 25 mm, usztywnionych 
nakładkami z desek grubości 38 mm lub bali 50 mm., 
 

5.4. Wytyczne wykonawstwa ław Ŝwirowych pod fundamentami budynku. 
Pod ławy Ŝelbetowe naleŜy wykonać wykop szerokoprzestrzenny obejmujący cały gabaryt powierzchni fundamentu wraz ze 
skarpami. Pod ławy Ŝwirowe naleŜy wykonać wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości około 70 cm i głębokości 100 cm. 
Wykopy te winny być wzmocnione przez odeskowanie. W wykopy naleŜy warstwami układać materiał Ŝwirowo – piaskowy 
zagęszczając go zagęszczarkami mechanicznymi. Warstwy winny być o wysokości ~ 33 cm ( 3 warstwy na 1 m głębokości ). 
Stopień zagęszczenia ław Ŝwirowo – piaskowych winien wynosić Is = 0,90. W materiale Ŝwirowo – piaskowym nie powinno 
być frakcji gliniastych. Zagęszczenie poszczególnych warstw winno być sprawdzone i odnotowane w dzienniku budowy. 
Po zakończeniu zagęszczania ław Ŝwirowych naleŜy ułoŜyć wierzchnią warstwę wyrównawczą z betonu B15 grubości 5 cm. 
Jako izolację poziomą naleŜy zastosować dwie warstwy papy izolacyjnej na Izoplaście K lub z warstwy folii PE. 
 

5.5. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem 
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu 
i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z namułów oraz 
ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien być uŜyty 
grunt rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu, nie zamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń. Grunt uŜyty do 
zasypania wykopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu. KaŜda warstwa gruntu powinna 
być zagęszczana. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić: 

• przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max 0,2m, 

• przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 0,4m, 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie. Zagęszczanie 
gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik zagęszczenia lub wskaźnik 
odkształcenia gruntu nasypowego powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego. Wilgotność gruntu 
zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliŜona do wilgotności optymalnej. Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla 
uzyskania równomiernego wskaźnika naleŜy: 

• rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 

• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, 

• prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi obszaru zasypek. 
Wykopy wokół fundamentów naleŜy zasypywać do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przyległym do wykopu. Wierzch 
warstwy zasypki naleŜy kształtować tak aby zostało odtworzone ukształtowanie terenu istniejącego w tym miejscu przed 
rozpoczęciem budowy fundamentów. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją 
Projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli", obejmującego między innymi podział obiektu na części 
podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość 
pobierania próbek.Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli", który podlega zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Część G: „Wymagania ogólne". 
6.2. Zakres kontroli i badań 
6.2.1. Deskowania 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej ST. 
Sprawdzenie polega na: 
• sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 

• sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

• sprawdzeniu stateczności deskowania, 

• sprawdzeniu szczelności deskowania, 

• sprawdzeniu czystości deskowania, 

• sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

• sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 

• sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

• sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 

• sprawdzeniu geodezyjnym połoŜenia górnego poziomu betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
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6.2.2. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia wg wymagań zawartych w ST 03.02.00 ROBOTY ZBROJENIOWE. 
6.2.3. Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S- 
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezaleŜnemu laboratorium. Wykonawca powinien umoŜliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. 
NaleŜy opracować „Plan kontroli" jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki betonowej, dostosowany do 
wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S- 
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
materiałów, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
6.2.4. Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S- 
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezaleŜnemu laboratorium. Wykonawca powinien umoŜliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru i. 
NaleŜy opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli" 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez 
Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badań mieszanki betonowej naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna 
być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Mieszanka 
betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST 

 
6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą ST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyŜej przytoczona norma. 
6.2.6. Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą ST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyŜej przytoczona norma. 
6.2.7. Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S- 
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezaleŜnemu laboratorium. Wykonawca powinien umoŜliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. 
NaleŜy opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli" 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez 
Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badań betonu naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona 
w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 
6.2.8. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej ST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyŜej przytoczona norma. 
6.2.9. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych 
Podane niŜej tolerancje wymiarów naleŜy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie 
przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych. 
Tolerancje dla fundamentów: 
• usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru , ale nie więcej niŜ 50mm, 

• wymiary w planie - ±30mm, 

• róŜnice poziomu na płaszczyznach widocznych - ±20mm, 

• róŜnice poziomu płaszczyzn niewidocznych - ±30mm, 

• róŜnice głębokości - ±0,05h i ±50mm. 
6.2.10. Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. 
Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do waŜenia i 
mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do 
podawania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do 
pielęgnacji i obróbki betonu, 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest 
wpisem do Dziennika Budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) 
wykonanych konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i obmiarem w terenie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych w 
pkt 8.1.1. ST 00.01.00. „Wymagania ogólne". 
Ponadto naleŜy uwzględnić następujące wymagania szczegółowe prze odbiorze: 
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej, 
przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
8.1. Odbiór końcowy konstrukcji 
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. 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
a.) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
b.) dziennik budowy, 
c.) protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień Dokumentacji Projektowej, 
d.) wyniki badań kontrolnych betonu, 
e.) protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
f.) inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na 
udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
a) prawidłowości połoŜenia obiektu budowlanego w planie, 
b) prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych 
c) jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy);łączna 
powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niŜ 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach 
cienkościennych nie większa niŜ 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niŜ 5% przekroju danego elementu; zbrojenie 
główne nie moŜe być odsłonięte. 
 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połoŜenia konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 9 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• oczyszczenie podłoŜa, 

• wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

• pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 

• oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułoŜeniem mieszanki betonowej, 

• przygotowanie mieszanki betonowej, 

• ułoŜenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, 
zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

• pielęgnację betonu, 

• rozbiórkę deskowania i rusztowań, 

• usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
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 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 10 
1) PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i badania. 
2) PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
3) PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
4) PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
uŜytku. 
5) PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
6) PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
7) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
8) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
9) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
10) PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
11) PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
12) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego.  
13) PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
14) PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 
15) PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
16) PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny. 
17) PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
18) PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
19) PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 
20) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
21) PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 
zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
22) PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 
zgodności. 
23) PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
24) PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
25) PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
26) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 
27) PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
28) PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
29) PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
30) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania. 
31) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
32) PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. 
33) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
34) PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
35) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
36) PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
37) PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
38) PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki uŜytkowanej w warunkach 
zewnętrznych. 
39) PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
40) PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 
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                                45 41 0000-4 )  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych  związanych  z  budową  budynku  obsługi. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Roboty, których przedmiotem jest niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wybudowanie  budynku  obsługi.  Obejmuja  one : 

      ♦ Roboty  murowe   CPV  45 26 2522-6 

            -ściany z cegły pełnej: 

            -ściany  z  bloków  PGS,  i  bloków  ceramicznych  PROMUR 

            -kominy w części, wystającej ponad dach                                                                                                                                          

           -ścianki działowe z cegły dziurawki 

     ♦ Wieńce   CPV  45 26 2311-4 

     ♦ Dachy  CPV   45 26 1210-9 

     ♦ Stolarka  okienna  i drzwiowa   CPV  45 42 1120-1  , 45 42 1130-4 

     ♦ Posadzki   CPV 45 43 1000-7 

     ♦ Tynki  45 41 0000-4 

1.4.  Określenia podstawowe  – wg pkt. 1.4. Wymagania ogólne                                                           

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  – podano  w  ST 00.01.00  Wykonanie  robót  pkt  5  

2. MATERIAŁY  

2.1 Wymagania  ogólne 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w  ST 00.01.00                         
„Wymagania ogólne” pk2  
2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej ST są: 
   - bloki  PGS  i bloki  ceramiczne  PROMUR  gr. 36 cm, 

    -cegła budowlana pełna klasy 25 o wymiarach 50 /120/ 65 – zamurowania, wykonanie kominów  

    -cegła dziurawka klasy 5 o wymiarach 250/120/65 – ścianki działowe piwnicy 

   -zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

   - płyty  dachowe  warstwowe  z  rdzeniem  poliuretanowym     

   - rynny  PCV 

   - piasek,folia budowlana i styropian, 

   - płytki glazurowane i  gresowe,  

    - okna  PCV  rozwieralno-uchylne, 

    - drzwi  płycinowe i  stalowe. 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST 00.01.00 „Wymagania    ogólne” pkt. 3. 

3.1. Sprzęt do wykonania robót: 
   -narzędzia murarskie 

   -betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 

   -wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym udźwig 0,5 t 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4 

4.2. Transport materiałów dowolnym środkiem transportu.                                                                                             

Materiały muszą być zabezpieczoneprzed przesunięciem i utratą stateczności 

 Cement, wapno, zaprawy naleŜy zabezpieczyć przed deszczem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 5. 

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót murowych  

Przed przystąpieniem do robót murowych naleŜy sprawdzić: 

   -usytuowanie i wymiary ścian podane w dokumentacji 

   -zgodność wlaściwości zgromadzonych materiałów i zapraw z ustalonymi  dokumentacji i SST 

   -sprawność stosowanego sprzętu 

5.2. Wymagania ogólne wykonania robót murowanych:  

   -mury naleŜy wykonać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania, grubości spoin, do  

   pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją 

  -mury naleŜy wznosić równomiernie na całej długości i powierzchni budynku. W miejscu  

   połączenia murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia. 

   -materiały drobnowymiarowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu 

   -wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów 

   -grubość spoin poziomych i pionowych murów na zaprawie zwykłej nie powinna przekraczać 

    12 mm z odchyleniem +3 i –2 mm 

   -spoiny pionowe uwaŜa się za wypełnione jeŜeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. 

    W przeciwnym razie spoiny naleŜy uwaŜać za niewypełnione. 

    -mury przeznaczone do tynkowania naleŜy wykonać na spoiny niepełne, pozostawiając spoinę   

    niewypełnioną zaprawą na glębokość około 15 mm od lica przeznaczonego do tynkowania 

   -klasa tolerancji wykonania N1 

   a) mury z cegły pełnej 

  -układ cegieł  w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania. 

    Sposób wiązania dowolny. 

   -liczba cegieł  połówkowych w murach nośnych nie powinna przekraczać 15 %. 

   -połączenia murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł  o grubości  róŜniącej się  więcej niŜ 

    5 mm naleŜy wykonać na strzępia. 

  -zaprawa cementowo- wapienna marki 5 

   b.) mury z cegły dziurawki – zaprawa cementowo-wapienna marki 3 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.01.00  „Wymagania  ogólne” pk 6. 
6.1. Kontrola materiałów  

Przy odbiorze materiałów na budowie naleŜy sprawdzić: 

-oznakowanie kaŜdej dostawy materiałów 

-zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu materiałów z wymaganiami podanymi w  

 dokumentacji i SST 

-wykonać losowe próby i oględziny dostarczonej partii przez sprawdzenie wymiarów i kształ tów, liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenie itp., przełomu-W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy naleŜy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w normie. 
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6.2. Kontrola  zapraw  

W przypadku gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy  naleŜy  kontrolować  jej  markę  i 

konsystencję  w  sposób  podany  w  normie. 

 

6.3. Kontrola konstrukcji murowych:  

Tolerancje wykonania – klasa N1 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian [mm] 

Wysokość i długość kaŜdego pomieszczenia +/- 20 

Usytuowanie ściany w stosunku do osi pomiarowej +/- 10 

Odległość sąsiednich ścian w świetle +/- 15 

Odchylenie od pionu ściany o wysokości h h / 300 

Wygięcie z płaszczyzny ściany +/- 10  lub  h / 750 

Odchyłka grubości muru pełnego 10 

Odchylenie od płaskiej powierzchni – zwichrzenie na odcinku 1 m 5 

Odchylenie wymiarów liniowych całego budynku L +/- 20  lub  L<30m 

Odchylenie wymiarów otworów +15, - 10 

Odchylenie muru o długości L od osi [obrysu] L/100<20 mm 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót                                                                                                                                                           

Podano w ST 00.01.00„Wymagania ogólne” pkt.7  Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8 

8.2. Podstawa odbioru – wg pkt. 8.4.2. Wymagania ogólne 

8.3. Odbiór robót murowanych polega na sprawdzeniu: 

-odchyłek od wykonania według podanej wyŜej tabeli 

-liczby elementów połówkowych 

-prawidłowości wiązania muru 

-połączeń wzajemnych murów 

-wielkości i wypełnienia spoin 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚĆI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01.00 

     „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Płatność za wykonaną i odebraną ilość m2 robót murowanych według ceny jednostkowej, 

      która obejmuje: 

   -wykonanie podstawowych robót murowanych 

   -wykonanie naroŜy, ścian, bruzd, szczelin 

   -omurowanie końców belek stalowych i Ŝelbetowych 

   -zamurowanie bruzd i przebić w ścianach o powierzchni ponad 0,10 m2 po wykonaniu robót  instalacyjnych 

   -usunięcie gruzu powstałego w trakcie robót 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy  PN-E771-1:2005  Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1. Elementy murowe  ceramiczne 

            PN-EN 771-1:2005 /A1:200  Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1. Elementy murowe 

                                                           ceramiczne 

            PN-B—12oo2:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki 

            PN-B-12050:1996   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
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                8. INSTALACJE WODY KANALIZACJI   
                        SANITARNEJ  I DESZCZOWEJ  
                          ORAZ  C.O.  I  WENTYLACJI 
                                        ST 04.01.00 
 
 
 
 
 
 

   Nr  Wspólnego  Słownika  Zamówień CPV 45 10 0000-8, 45 20 0000-9, 
                                   45 30 0000-0 
                                  
 
  (CVP 45 23 1112-3, 45 23 2410-9, 45 23 2422-6 , 
           45 33 2200-5, 45 33 1200-8 ) 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem 
instalacji kanalizacji sanitarnej deszczowej i paliwowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, naleŜy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - PRZEBUDOWY 
 STACJI PALIW . 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu:  
   ♦ przyłącza wody                                                            CPV 45 23 1112-3 
   ♦ kanalizacji sanitarno-wewnętrznej                                  CPV 45 23 2410-9 
   ♦ kanalizacji deszczowej -zewnętrznej z separatorem          CPV 45 23 2410-9, 45 23 2422-6 
   ♦ instalacji wewnętrznych wod-kan                                   CPV 45 33 2200-5 
   ♦ instalacji CO i wentylacji                                               CPV 45 33 1200-8 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Sieć kanalizacyjna 
Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inŜynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej 
studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do odbiornika 
1.4.2. Sieć kanalizacyjna sanitarna 
Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 
1.4.3. Sieć kanalizacyjna deszczowa „czysta” 
Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów (wody opadowe 
„czyste”). 
1.4.4. Sieć kanalizacyjna deszczowa "brudna" 
Sieć odbierająca wody opadowe z placów manewrowych, dróg, parkingów i powierzchni utwardzanych 
1.4.5. Kanalizacja grawitacyjna 
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile cięŜkości. 
1.4.6. Przykanalik 
Przewód odpływowy z budynku do sieci kanalizacyjnej 
1.4.7. Studzienka kanalizacyjna 
Obiekt inŜynierski występujący na sieci kanalizacyjnej ( na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu 
kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu. 
1.4.8. Rura ochronna 
rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych i do odprowadzenia 
na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową ewentualnych przecieków wody. 
1.4.9. Studzienka 
komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury 
1.4.10. Kineta 
Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.11. PodłoŜe naturalne 
PodłoŜe naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
1.4.12. PodłoŜe naturalne z podsypką 
PodłoŜe naturalne z gruntu zagęszczonego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoŜe naturalne z określonym 
rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z 
warunkami technicznymi producenta tych rur. 
1.4.13. PodłoŜe wzmocnione 
PodłoŜe na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoŜa moŜe polegać na wymianie gruntu na piasek lub Ŝwir albo wykonanie 
ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
1.4.14. Podsypka 
Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
1.4.15. Obsypka 
Materiał gruntowy między podłoŜem lub podsypką, otaczający przewód kanalizacyjny. 
1.4.16. Zasypka 
Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią obsypki i terenem. 
1.4.17. Przepompownia ścieków 
Przepompownie ścieków (lub wód deszczowych) stosowane są w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą 
kanalizacją moŜe być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni ścieków (lub wód 
deszczowych). Przepompownie ścieków (lub wód deszczowych) mogą być jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami 
czerpalnymi, oddzielonymi ścianami szczelnymi od pomieszczeń pomp. 
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1.4.18. Separator  
Urządzenie słuŜące do oczyszczania wód deszczowych z substancji ropopochodnych 
1.4.19. Osadnik wód opadowych 
Obiekt, w którym następuje częściowe osadzenie zawiesin znajdujących się w wodach opadowych kanalizacji deszczowej 
1.4.20. Wpust deszczowy 
Urządzenie do odbioru wód opadowych spływających z powierzchni terenu do kanału 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami (np PN-EN 752-1) oraz z definicjami podanymi w ST 
00.01.00 „Wymagania ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne” . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów i urządzeń 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01.00.„Wymagania ogólne" pkt. 2. 
Sieci uzbrojenia podziemnego powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 
wymagań przepisu technicznego-budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo 
budowlane, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym wart. 8 tej 
ustawy, a takŜe zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 
2.2. Przyłącza 
2.2.1. Ścieki sanitarne 
Odprowadzenie ścieków przewód o średnicy ø 160  mm ze spadkiem 3 %, 1 %. 
Przewiduje się odprowadzenie ścieków fekalnych z węzłów sanitarnych z odwodnieniem posadzek.  
Przyłącze kanalizacji wykonany będzie z rur kielichowych PVC klasy S (SDR34) ø200x5,9mm i ø160x4,7mm do istniejącej 
studzienki kanalizacyjnej S istn. Rury kanalizacyjne naleŜy ułoŜyć zgodnie z instrukcją producenta, na podsypce piaskowej 
grub.20cm,dobrze zagęszczonej, następnie zastosować obsypkę ochronną rury do wys.15cm ponad górne obrzeŜe rury, 
równieŜ odpowiednio ją zagęszczając. Zasyp wykopu wykonać gruntem kl. II zagęszczonym do Is = 93%. 
2.2.2. Wody  deszczowe 
Wody opadowe z dachów istniejących budynków i wiaty odprowadzone są zewnętrznymi rurami spustowymi do kanalizacji 
deszczowej znajdującej się na terenie Inwestycji.  
Roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej to: 
   -budowa odcinków sieci kanalizacyjnej 
   -montaŜ studni kanalizacyjnych 
   -zabudowa separatora,osadnika szlamu i zb. retencyjnego 
2.2.3. Wody  deszczowe zaolejone 
W związku z modernizacją układu stacji zakłada się wybudowanie następujących elementów kanalizacji deszczowej 
odprowadzającej wodę opadową z terenu stacji: 
• Budowa odcinków sieci kanalizacji technicznej o średnicy ø160 mm mm z rur kielichowych PVC klasy S 
(SDR34)z włączeniem do kanalizacji deszczowej istniejącej. 

• MontaŜ studni kanalizacyjnych, 

• Zabudowa separatora zanieczyszczeń ropopochodnych, 

• MontaŜ osadnika piasku (komplet dostawy z separatorem) 

• MontaŜ koryt odwodnień liniowych z podłączeniem ø160 x4,7mm i  ø200 x5,9 mm  z rur kielichowych PVC klasy S 
2.2.4. Woda pitna 

• Przekładka wodociągu ø100 

• DemontaŜ przyłącza do bud. obsługi 

• MontaŜ nowego przyłącza PE 50 
 
2.3. Wymagania szczegółowe dla materiałów i urządzeń 
2.3.1. Rury przewodowe 
Do wykonania przyłączy stosuje się następujące materiały: 

• Rury instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej - rury z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC typu cięŜkiego o 
    połączeniach kielichowych z uszczelką gumową, klasy S (SDR34) ø200x5,9mm, ø160x4,7mm, ø110x3,2mm 
• Do wykonania sieci paliwowych: system rurowy posiadający odpowiednie dopuszczenia do stosowania w strefach 
    zagroŜonych wybuchem, przeznaczony do transportowania cieczy palnych i wybuchowych 
• Rury wodne – ciśnieniowe PE 80 SDR II PN 10 bar 

• Rury wodne – ciśnieniowe PE 80 SDR II PN 10 bar 

• Rury ciepłownicze – Rura giętka preizolowane typu Calpex-Duo p=6 bar 
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2.3.2. Rury ochronne 
Rury ochronne naleŜy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i odpornych na działanie 
czynników agresywnych - np. stal węglowa. Powierzchnie ścianek powinny być od wewnątrz i zewnątrz odpowiednio 
zaizolowane. Uszczelnienie - pianka polietylenowa. 
2.3.3. Właz kanałowy 
NaleŜy stosować włazy kanałowe klasy C z otworami wentylacyjnymi wg PN-87 /H-74051 o średnicy minimalnej 60cm. 
Powinny być stosowane stopnie Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-64/H-74086. Dopuszcza się stosowanie 
klamer stalowych, zabezpieczonych przed korozją. Przejścia rurociągów przez ściany wodoszczelne typowe nasuwkowe z 
uszczelnieniem 
2.3.4. Studnie kanalizacyjne 

• z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych, spełniających wymagania normy BN-86/8971-08 (ze stopniami złazowymi, 
włazem cięŜkim -jw.) i kinetą betonową DN 1600, 
• studnie rewizyjne monolityczna z PCV Dn 425 

• separator substancji ropopochodnych - koalescencyjny wg normy PN-EN-858 :2000, 

• kształtki preizolowane - zgodnie z rodzajem materiał z jakiego wykonane są rury 
2.3.5. Separator 
Separator  zintegrowany z osadnikiem i by-passem, z króćcem do poboru próbek, z samoczynnym pływakiem 
zamykającym odpływ, wytarowanym na gęstość 0,85 g/cm3, pozostałość węglowodorów na odpływie poniŜej 5 mg/l, 
zbiornik Ŝelbetowy . 
 
2.4. Składowanie materiałów i urządzeń 

• Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
pogorszeniu ich własności technicznych. 
• NaleŜy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. 

• Urządzenia naleŜy składować na uprzednio przygotowanym miękkim i wyrównanym podłoŜu lub na specjalnie 
przygotowanych podporach. 

• Gdy wiadomo, Ŝe składowane materiały nie zostaną ułoŜone w ciągu 12 miesięcy naleŜy je zabezpieczyć przed 
nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych ( promieniowania słonecznego, deszczu śniegu itp. ) poprzez 
zadaszenie. 
o Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i 
zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane Ŝadnym szkodom. 
o Rury i kształtki plastikowe nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo 
sztuczne. 
o Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym opakowaniu 
(wiązkach). 
o Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki moŜna składować po 
trzy jedna na drugiej, lecz nie wyŜej niŜ na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyŜszej spoczywała na 
ramce wiązki niŜszej. 
o Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na całej długości, to 
spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy 
kielichy nie leŜały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niŜ 2 m. 
o Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŜliwe, rury o 
najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
o W stercie nie powinno się znajdować więcej niŜ 7 warstw, lecz nie wyŜej niŜ 1,5 m. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych. W zaleŜności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący 
sprzęt do wykonania robót ziemnych, montaŜowych i wykończeniowych: 

• piłę do cięcia asfaltu i betonu, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 

• specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 

• noŜyce do prętów mechaniczne elektryczne. 
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych 
robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt. 4 
 
4.1. Transport materiałów i urządzeń 
• NaleŜy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. 

• Transport i składowanie materiałów (m. in. rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 
właściwości materiału i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane 
Ŝadnym szkodom. 

• Materiały mogą być przewoŜone środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji 
itp. niezbędnych do wykonania robót. 

• PrzewoŜone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w 
opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń do stanowisk 
montaŜowych bezpośrednio przed ich montaŜem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 
budowy. 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z 
lin stalowych lub łańcuchów. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy 
rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 
0°C i niŜszej. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, podobnie 
poszczególne warstwy naleŜy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niŜ wystające części rur. 

• Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed 
rozładunkiem wiązki naleŜy wyjąć rury "wewnętrzne". 

• Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie lub z uŜyciem podnośnika widłowego. 

• Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 

• Separatory przewoŜone są samochodami cięŜarowymi w pozycji posadowienia. Rozładunek odbywa się przy pomocy 
dźwigów przy wykorzystaniu konstrukcyjnych uchwytów montaŜowych. 

• Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i 
opuszczanie kręgów 0,8; 1,2 i 1,4 naleŜy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu 
• Włazy, stopnie i skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi, Wykonawca zabezpieczy w 
czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone 
luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki naleŜy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt.5 
Ponadto: 
• kanalizacja zewnętrzna powinna zapewnić obiektowi budowlanemu moŜliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: 
• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa poŜarowego, 

• bezpieczeństwa uŜytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

• Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych 
przepisów techniczno – budowlanych, a takŜe zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
• Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę 
przewidywanego okresu uŜytkowania, w sposób umoŜliwiający zapewnienie prawidłowego uŜytkowania instalacji, 
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i załoŜeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami 
przepisów techniczno -budowlanych dotyczących warunków technicznych uŜytkowania obiektów budowlanych 
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5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót 
5.2.1. 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 sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe 
Inspektorowi Nadzoru. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: górne krawędzie bali 
przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren; powierzchnia terenu powinna być 
wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu ; w razie konieczności 
wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. Przewody sieci kanalizacyjnych powinny być 
układane w ziemi zgodnie z projektem po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę. 
5.2.2. Roboty ziemne 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki 
odwiezie i złoŜy w miejscu do tego przeznaczonym. Wykopy naleŜy wykonać jako otwarte obudowane. 
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopów, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
5.2.3. Wykopy 
Wykop otwarty naleŜy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-l0736., 
• Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN -B-I0736 powinna być zabezpieczona poprzez: 
o zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 
o utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 

• Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów w gruntach spoistych o głębokości - 2 m; w pozostałych gruntach 1 
m pod warunkiem gdy: nie występują wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obciąŜony nasypem w pasie o 
szerokości równej co najmniej głębokości wykopu. Jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu odbywa się komunikacja, 
powinna być zastosowana odpowiednia obudowa. To samo dotyczy wykopów jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu 
znajdują się fundamenty budowli posadowionych powyŜej dna wykopu. 

• Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniŜej połoŜonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo 
do góry. Wykonanie obrysu wykopu naleŜy dokonać przez ułoŜenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten 
sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te naleŜy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
• Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 
0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia 

• Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być wywieziony na odkład. Wydobyty grunt z 
wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inspektora  Nadzoru, 

• Rodzaj podłoŜa jest zaleŜny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach spoistych lub skalistych naleŜy wykonać podłoŜe 
wzmocnione z warstw pospółki lub Ŝwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584. 

• W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy Ŝwiru lub tłucznia z 
piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. 

• Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu naleŜy wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów. 

• Grunt uŜyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten moŜe być 
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów 
mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu naleŜy przeprowadzić zgodnie z pkt. 
8 normy PN-B-I0736. 

• Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna wykopu nie powinien być naruszony. 
W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. 

• Podczas montaŜu przewodu wykop powinien być odwodniony. 

• PodłoŜe naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Szerokość obsypki powinna być 
równa szerokości wykopu. Minimalna grubość obsypki powinna wynosić 30 cm powyŜej wierzchu rury. Dobór 
właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i 
nawierzchni. 
• W zaleŜności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje przygotowania podłoŜa: 
o bez podsypki z przewodami ułoŜonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym dnie wykopu, 
o z podsypką wynoszącą 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i. 15 cm w gruncie skalistym i twardym. 

• W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, do których zalicza się torf lub 
kurzawkę, powinno być wymienione na podłoŜe wzmocnione, takie jak: piasek, Ŝwir, beton lub konstrukcje wykonane z 
pali z belkami poprzecznymi. 
• PodłoŜa powinny spełniać wymagania pkt. 5 normy PN-B-I0736. 

• Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 
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5.2.4. Roboty montaŜowe 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić moŜliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niŜ 0, 1%. 
Głębokość ułoŜenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoŜe i przewód przed 
przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego 
terenu było większe niŜ głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniŜej 1000 
mm, i tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m i 1,2 m 
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyŜej dolnej 
granicy przemarzania w danej strefie. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od 
ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
5.2.5. Wytyczne wykonania przewodów 
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuŜ całej długości co 
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłoŜu wzmocnionym przewód powinien być ułoŜony 
zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur naleŜy wykonywać w sposób następujący: 

• rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uŜyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie, 

• rury Ŝeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione sznurem konopnym surowym i smołowanym oraz folią 
aluminiową lub ołowiem. 
Połączenia rur Ŝeliwnych kołnierzowych naleŜy wykonywać złączami uszczelnionymi pierścieniami gumowymi. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu naleŜy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt nachylenia w 
stopniach przekracza następujące wielkości: 

• dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia 
przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 

• dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur (złączu 
kielichowym) przekracza 20° kąta odchylenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C. 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być zgodne z 
Dokumentacją Rury oraz złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie łącznikami, śrubowe lub uszczelnione folią 
aluminiową powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją. 
Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu przewodu na całym obwodzie i nie powinna 
mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć. Rury, kształtki, uszczelki studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i 
studzienek kanalizacyjnych powinny być sprawdzone przed montaŜem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są 
oznakowane i czy nie są uszkodzone. Materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach 
zapewniających im czystość. SkrzyŜowanie przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia 
terenu, nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów. 
5.2.6. Studzienki kanalizacyjne 
Na przewodach kanalizacyjnych nieprzełazowych naleŜy stosować studzienki kanalizacyjne przy kaŜdej zmianie kierunku, 
spadku i przekroju a takŜe w odległościach nieprzekraczających 50 m. 
Studzienki powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca powinien przestrzegać 
zasad  ujętych w  PN-91/B-10728. Inne wymiary wewnętrzne studzienki powinny być dostosowane do średnicy 
przewodu, do wielkości i rodzaju zainstalowanej armatury lub innego wyposaŜenia. Minimalne odległości pomiędzy 
przewodami, armaturą lub innym wyposaŜeniem a ścianami, stropem oraz dnem studzienki: 

• odległość od ścian studzienki w miejscu nie wymagającym przechodzenia obsługi do zewnętrznej powierzchni rury 
lub armatury, dla średnicy nominalnej - 50 cm: 

• odległość od ścian studzienki w miejscu wymagającym przechodzenia obsługi - do zewnętrznej powierzchni rury, 
dla średnicy nominalnej - 70 cm: 
• odległość od dna studzienki do powierzchni rury, dla średnicy nominalnej - 60 cm: 

• odległość od wewnętrznej powierzchni stropu do wierzchu wrzeciona zaworu lub zasuwy w stanie otwartym 20cm 
Ponadto średnica studzienki kołowej, długość i szerokość studzienki prostokątnej nie powinny być mniejsze niŜ 120 cm. 
Studzienki naleŜy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań: 

• powinna być zapewniona moŜliwość dojścia do studzienki, 

• nie naleŜy lokalizować studzienek w ściekach ulicznych, zagłębieniach terenu i innych miejscach naraŜonych na 
dopływ wody spływającej po powierzchni terenu, 
Odległość krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli sąsiadującej z wykopem oraz ewentualne 
zabezpieczenie tej budowli - wg PN-81/B-10725. 
Studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) dnie wykopu i przygotowanym 
fundamencie betonowym, studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szeroko przestrzennym. 
W trudnych zaś warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) - w wykopie wzmocnionym. 
Studzienki monolityczne naleŜy stosować wtedy, gdy poziom wody gruntowej znajduje się powyŜej dna studzienki oraz gdy 
wynika to z lokalnych warunków konstrukcyjnych (obciąŜenia statyczne i dynamiczne, kształt oraz wymiary studzienki). 
Studzienki prefabrykowane naleŜy stosować w gruntach suchych, powyŜej poziomu wody gruntowej. Ściany w studzienkach 
monolitycznych i prefabrykowanych powinny być szczelne, gładkie od wewnątrz i nie tynkowane.  
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Złącza prefabrykatów uŜytych do budowy studzienek powinny być zatarte na gładko. 
Elementy przejść przez ściany, np. tuleje, nasuwki, rury itp., powinny być osadzone w konstrukcji ściany w trakcie budowy. 
Ściany studzienek murowanych naleŜy od zewnątrz pokryć zaprawą cementową, wg PN-90/B-14501. Powierzchnie ścian 
powinny być zabezpieczone przed wilgocią lub wodą gruntową. Strop studzienki powinien zapewniać moŜliwość wymiany 
(demontaŜu i montaŜu) nierozbieralnych elementów armatury i innego wyposaŜenia studzienki. 
Komora robocza studzienki włazowej powinna mieć średnicę nominalną wewnętrzną od DN/ID 1000 a komin włazowy 
średnią nominalną wewnętrzną DN/ID 800. Norma PN-EN 476 dopuszcza studzienki włazowe o średnicy nominalnej 
wewnętrznej 800≤ DN/ID < 1000 i głębokość max 3000 mm słuŜące do okazjonalnego wejścia człowieka wyposaŜonego w 
uprząŜ dla kontroli sprzętu czyszczącego, kontrolnego i badawczego. 
Wysokość komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna być mniejsza niŜ 2 m. Dopuszcza się wysokość do 1,8 m, 
gdy wymaga tego głębokość kanału oraz warunki ukształtowania terenu. Komora robocza powinna mieć spocznik nachylony 
w kierunku kinety Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustów ściekowych, powinny mieć odpowiednią klasę, 
uzaleŜnioną od usytuowania w przekroju drogi i obciąŜenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124. 
Włazy kanałowe (kominy włazowe), powinny być zlokalizowane od strony napływu ścieków, zawsze po tej samej stronie osi 
kanału. Studzienki kanalizacyjne włazowe, powinny spełniać wymagania norm: PN-B-10729 i PN-EN 476 
Otwory montaŜowe w stropie powinny być stosowane wtedy, gdy wymiary ww. elementów nie pozwalają na wykorzystanie 
włazów do wyjmowania i układania tych elementów. Otwory montaŜowe naleŜy w miarę moŜliwości umieszczać nad 
armaturą. Otwory te powinny być zabezpieczone przed dopływem wody z zewnątrz. Pokrywy tych otworów powinny być 
wyposaŜone w uchwyty montaŜowe zabezpieczone przed korozją. 
Powierzchnia dna studzienki powinna być wykonana z zaprawy cementowej zatartej na gładko. W dnie powinno być 
wykonane wgłębienie na wodę o minimalnych wymiarach 25 x 25 cm i głębokości 20cm. Spadek dna w kierunku tego 
zagłębienia powinien wynosić minimum 2%. Minimalna liczba włazów, w zaleŜności od powierzchni studzienki w planie, 
powinna wynosić: do 4 m² - l sztuka, od 4 do 10m² - 2 sztuki, powyŜej 10m² -3 sztuki. 
Poziom wierzchu włazu powinien być równy z powierzchnią utwardzoną, natomiast w trawnikach itp. wierzch włazu powinien 
wystawać co najmniej 8 cm ponad powierzchnię terenu. 
W ścianie komory roboczej i ewentualnego komina włazowego naleŜy zamontować stopnie włazowe. Dopuszcza się 
stosowanie klamer stalowych zabezpieczonych przed korozją. Odstęp pomiędzy kolejnymi stopniami lub klamrami nie 
powinien przekraczać 30cm. Stopnie złazowe lub inne rozwiązania zejść, powinny być zamocowane w ścianach komory 
roboczej oraz komina włazowego, zgodnie z PN-B-10729. 
Studzienki powinny być z zewnątrz zabezpieczone przed korozją w sposób odpowiadający rodzajowi i stopniowi 
agresywności  środowiska, przy czym: 
• izolacja powierzchniowa studzienek powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę, przywierającą do zewnętrznej 
powierzchni ścian, sięgać 0,5 m ponad najwyŜszy poziom wód w terenie, a połączenia izolacji pionowej i poziomej 
oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na siebie na szerokość co najmniej 0,1 m, 

• Powłoki izolacyjne powierzchni studzienek naleŜy wykonywać w oparciu o normę PN-82/B-0 180 1 i PN-86/B-01811 
oraz Instrukcję ITB nr 240 i 259. 

• W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-58/C- 
96177 
5.2.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 
izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić: 
dla przewodów z rur Ŝeliwnych - 0,5 m, 
dla przewodów z innych rur - 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt klasy II nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki,  drobno- i średnioziarnisty wg PN- 74/B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, 
zgodnie z PN-68/B-06050. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niŜ Is=0,93%. 
5.2.8. Separator 
• Separator, zabezpieczony przed przepełnieniem, ustawić poza powierzchnią spływu ścieków, lecz w jej pobliŜu, w 
miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim zabrudzeniem lub uszkodzeniem. 
• Wyrównać i wypoziomować dno wykopu. Wysypać dno wykopu piaskiem lub drobnym Ŝwirem na grubość około 10 
cm. W przypadku braku warstwy nośnej naleŜy wykonać betonową płytę fundamentową i na nią wysypać warstwę 
piasku lub Ŝwiru celem łatwiejszego ustawienia rzędnych i zapobiegania uszkodzeniom warstwy powłoki izolacyjnej. 
• W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych separator posadowić zgodnie z wytycznymi 
dokumentacji projektowej 

• W przypadku ustalania zagłębienia poniŜej poziomu terenu wziąć pod uwagę grubość fundamentu oraz warstwy 
piasku. 

• Do posadowienia zbiornika w wykopie wykorzystać naleŜy konstrukcyjne uchwyty transportowe separatora. 
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• NaleŜy zwrócić szczególną uwagą na poziome osadzenie zbiornika. Ustawić zgodnie z kierunkiem przepływu. 

• Pływak i zawór wylotowy znajdują się na wylocie separatora. 

• Po sprawdzeniu prawidłowości rzędnych i wypoziomowaniu separator naleŜy zasypywać warstwami czystego piasku 
z równoczesnym zagęszczaniem do stopnia ID ≥ 0,55. 

• Zapewnić szczelne połączenie instalacji rurowej. 

• Betonowe nadstawki powinny opierać się na płycie odciąŜającej separator, nie naraŜając w ten sposób zbiornika na 
bezpośrednie obciąŜenie. 
o Przy posadowieniu separatora w trawniku włazy powinny wystawać około 5-10 cm ponad teren, a w przypadku 
posadowienia pod jezdnią lub chodnikiem krawędzie włazów muszą się licować z nawierzchnią. 
o W trakcie wszystkich czynności montaŜowych naleŜy zwracać szczególną uwagę na ochronę powłoki zbiornika. 
W przypadku jej uszkodzenia naleŜy przed zasypaniem dokonać starannej naprawy. 
o Zwrócić uwagę aby separator był przykryty oryginalnymi włazami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: zakwalifikowania gruntów do 
odpowiedniej kategorii, 

• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

• określenie stanu terenu, 

• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• ustalenie metod wykonywania wykopów, 

• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót: 

• sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów 
niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
• sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

• zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 
    warunkami określonymi w dokumentacji, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 

• badanie ewentualnego drenaŜu, 

• badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
• badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

• badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 

• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

• badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

• badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe), 

• badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

• badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoŜa, sprawdzenie 
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie przejść rurociągów przez 
ściany, sprawdzenie montaŜu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazów oraz 
sprawdzenie stopni włazowych, otworów montaŜowych i urządzeń wentylacyjnych), 

• badanie szczelności całego przewodu, 

• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego 
warstw. 
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej                                      
    niŜ ±5 cm 

• Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów stałych, 
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Głębokość wykopu powinna być zgodna z rzędnymi określonymi w 
projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku i dowiązane do reperów podanych przez 
geodetę. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno                               
przekraczać ±1 cm, 
• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno przekroczyć ±3 cm, 

• dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla 
pozostałych przewodów 5 cm, 

• róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych:!: 5 cm, dla pozostałych przewodów ±2 cm, 

• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

• dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Ŝadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ±5 cm, dla pozostałych przewodów ±2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech 
miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niŜ 0,97. 
 
6.3. Zasady kontroli wykonania prac ziemnych 
• Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób obniŜenia poziomu wód 
gruntowych powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien 
zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. 

• Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie 
to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 

• W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli komunikacja 
odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 

• Zabezpieczenie skrzyŜowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane zgodnie z 
dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami 
mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu 
wykopu. 

• Przewód powinien być ułoŜony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłoŜu wykopu i zinwentaryzowany 
przez geodetę. Prawidłowość wykonania połączeń spawanych rur stalowych powinna być sprawdzona zgodnie z 
dokumentacją. Na podłoŜu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na 1/4 
swojego obwodu. Na podłoŜu naturalnym z podsypką oraz podłoŜu wzmocnionym, przewód powinien być ułoŜony 
zgodnie z dokumentacją. 

• Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub mechanicznie, w 
zaleŜności od wymagań ustalonych w dokumentacji. 

• Wysokość obsypki, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niŜ 30 cm. Zagęszczanie 
obsypki powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki przewodu moŜe odbywać się 
mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest 
• m (metr) wykonanego i odebranego przewodu: 

• studzienki i komory wodociągowe w kompletach, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zaleŜne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne 
robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po 
zakończeniu robót. Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671. 
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8.1. Odbiorowi podlegają następujące roboty: 
• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

• przygotowanie podłoŜa, 

• roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 

• wykonanie studzienek kanalizacyjnych, 

• wykonanie rur ochronnych, 

• próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 i powinna być uzaleŜniona od 
warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 
8.1.1. Odbiór techniczny częściowy 
Odbiorowi technicznemu częściowemu podlega: 

• zbadanie podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podłoŜa 
naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

• zbadanie podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 

• zbadanie materiału ziemnego uŜytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, 
    bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

• zbadanie szczelności przewodu. Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji 
grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ciśnieniowej, 
• Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 
minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. 
Ciśnienie to nie moŜe być mniejsze niŜ 10 kPa i większe niŜ 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rur 

• Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu 
nie przekracza dla powierzchni zwilŜonej: 
o 0,15 I/m2 dla przewodów; 
o 0,2 I/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 
o 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

• Przy bez wykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie naleŜy zbadać usytuowanie i długość przewodu 
zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego szczelność. Badania szczelności naleŜy 
przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. 
• Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z 
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń 
wpustów i studzienek kanalizacyjnych, separatora i przepompowni jest przedłoŜony podczas spisywania protokółu 
odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o moŜliwości zasypywania odebranego 
odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
• Wymagane jest takŜe dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić 
inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić 
geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
8.1.2. Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-l0725 podlega: 

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), -badanie szczelności studzienki, 
• badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, 
otwartych zasuwach -zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725), 
• badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane 
do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania 
(badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym 
końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
Próba droŜności rurociągów. 
Próbę droŜności naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną jako płukanie dla rurociągów na ciecze i dmuchanie na 
gazy. 
Przedmuchiwanie - przeprowadzić przy uŜyciu spręŜonego powietrza o ciśnieniu 0,5-0,7 ciśnienia roboczego rurociągu. 
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Przedmuch prowadzić przez 5-10 min. 
 
Płukanie prowadzić wodą o temp. lO-40°C Przepływ wody moŜliwie największy min. 1-1,5 m/s. Płukać dwukrotnie przez 15-
20 min. 
Warunki BHP I PPOś 
Podczas montaŜu i prowadzenia prób naleŜy przestrzegać przepisów BHP i ppoŜ. obowiązujących na terenie zakładu. NaleŜy 
zabezpieczyć łatwy i bezpieczny dostęp do sieci paliwowych. Obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie pomocy lekarskiej 
oraz zaznajomienie załogi z systemem alarmowym słuŜącym do wezwania pomocy lekarskiej jak i oddziałów StraŜy PoŜarnej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 9 
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci uzbrojenia obejmuje: 

   - dostawę materiałów, 

   - wykonanie robót przygotowawczych, 

   - wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 

  -wykonanie sączków, 

   -ułoŜenie przewodów wraz z montaŜem armatury i innego wyposaŜenia, 

   -wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i 
       uzbrojeniem), 

   -wykonanie studzienek i separatorów 

   - wykonanie odwodnienia liniowego 

   -wykonanie przyłączy do budynków 

   - przeprowadzenie próby szczelności, 

   -wykonanie izolacji rur i studzienek, 

   -zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

   -doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

   - pomiary i badania. 
W ramach kwoty oferty, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ogółu robót, przestrzegając norm i rozporządzeń, opisów 
szczegółowych wytycznych i zasad obliczeniowych obowiązujących w dniu podpisania umów. 
Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty, które zrealizował do chwili ich całkowitego odbioru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 10 
1) PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki 
techniczne wykonania 
2) PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
3) PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
4) PN-EN 752-1 :2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
5) PN-EN 1401-1: 1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu 
6) PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winylu do przesyłania wody. Część 1. Wymagania ogólne. Część 2. Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. 
Zawory i wyposaŜenie pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w systemie 
7) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
8) PN-EN 1671 :2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
9) PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
10) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
11) PN-92/B-I0729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
12) PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania 
13) PN-C-89207: 1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R 
14) Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 9 – „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 
15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690) 
16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156). 
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17) Zalecenia do stosowania przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – „Roboty ziemne 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru”- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji 
hydrotechnicznych z betonu” 
18) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455). 
19) PN-87 /B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia.  
20) PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
21) PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe 
22) PN-81/H- 74100 Rury Ŝeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
23) PN-84/H- 74101 Rury Ŝeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
24) PN-86/H- 74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
25) PN-89/M- 74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
26) BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
27) BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW układanych metodą bezodkrywkową. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
28) BN-86/9192-03 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
29) Rozporządzenie Min Gosp. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, 
rurociągi dalekosięŜne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz. 1067 z późniejszymi zmianami) 
30) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001, w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim, 
powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów 
ciekłych zapalnych (Dz. U. Nr 113 poz. 1211, z dnia 9 października 2001) 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
budową instalacji elektrycznych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, naleŜy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - PRZEBUDOWY 
 STACJI PALIW. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Zakres prac zdefiniowanych w tej specyfikacji zawiera dostawy i skompletowanie instalacji do stanu działania ze wszystkimi 
systemami i niezbędnym wyposaŜeniem dla funkcji przedstawionych w Dokumentacji Projektowej. W zakres prac wchodzi 
dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie urządzeń, rozruch techniczny systemów opisanych w Dokumentacji 
Projektowej. Zakres  ten  obejmuje : 
                                          - Instalacje  elektryczne - Tablica  T      CPV 45 31 5700-5 
                                          - Instalacje  elektryczne - Przewody      CPV 45 31 1100-1 
                                          - Instalacja odgromowa                       CPV 45 31 0000-3  
                                          - Instalacja  uziemiająca                      CPV 45 31 0000-3 
                                          - Zasilanie  obiektu                             CPV 45 23 1400-9 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
ogólna nazwa aparatów elektrycznych, a takŜe zespół tych aparatów ze związanym wyposaŜeniem, wewnętrznymi 
połączeniami, osprzętem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi – słuŜących do łączenia, sterowania, pomiaru, 
zabezpieczeń i regulacji pracy obwodów elektrycznych; 
1.4.2. Instalacja elektryczna 
zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, a takŜe 
urządzeniami oraz aparatami – przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii 
elektrycznej; 
1.4.3. Instalacja piorunochronna 
zespół odpowiednio połączonych elementów zainstalowanych na obiekcie, a takŜe elementów konstrukcyjnych obiektu, 
wykorzystywanych do odprowadzania prądu z wyładowań atmosferycznych do ziemi; 
1.4.4. Rozdzielnica 
zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo-
kontrolnej,usytuowany w szafce wolnostojącej, przyściennej lub wnękowej – z jednej strony połączony ze złączem 
doprowadzającym energię elektryczną z sieci, a z drugiej – wewnętrznymi liniami zasilającymi. 
1.4.5. Oprawa oświetleniowa 
urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, 
zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami (np PN-EN 752-1) oraz z definicjami podanymi w ST 
00.01.00 „Wymagania ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01.00.„Wymagania ogólne" pkt. 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości 
lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie 
dokumenty na Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych naleŜy stosować materiały 
elektryczne zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2.2. Kable i przewody 
Dla prowadzenia kabli na zewnątrz do dystrybutorów,automatu i do studzienek nadzbiornikowych przewidziano kanalizację 
kablową. Kanalizację naleŜy wykonać rurami „AROT" DVK.  
W budynku przewody i kable naleŜy układać pod tynkiem. 
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Kable systemu kontroli wycieków i poziomu paliw (obwody iskrobezpieczne) powinny być układane w odrębnych rurach, na 
zewnątrz i w odrębnych rurach w budynku. 
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych naleŜy stosować kable i przewody: 

• kable elektroenergetyczne z Ŝyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z Ŝyłą ochronną zielono-Ŝółtą i 
pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401. 

• przewody instalacyjne wieloŜyłowe z Ŝyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z Ŝyłą ochronną zielono-Ŝółtą, 
na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi 
na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056. 
Przekrój Ŝył powinien być dobrany w zaleŜności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania 
kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej. 
Folię naleŜy stosować do ochrony tras kabli - przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii kalandrowanej 
z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1kV naleŜy 
stosować folię koloru niebieskiego, dla średniego napięcia folię koloru czerwonego. Szerokość folii powinna być taka, aby 
przykrywała ułoŜone kable, lecz nie węŜsza niŜ 20 cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 
 
2.3. Zasilacz bezprzerwowy UPS 
Zasilacz bezprzerwowy UPS o napięciu wejścia i wyjścia 230V, moc 800kVA i 30 minutowym czasie podtrzymania przy 
pełnym obciąŜeniu. 
 
2.4. Tablica rozdzielcza T 
Rozbudowę rozdzielnicy niskiego napięcia wykonać według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji rozdzielnic powinno być 
dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozbudowa rozdzielnicy powinny zapewniać poprawną i 
bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i 
średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnica powinna być wyposaŜona w szyny, 
zaciski N i PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw 
Ŝółtej i zielonej. Stopień ochrony min IP30.  
Rozdzielnica powinna posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym. NaleŜy na 
rozdzielnicy umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnicę naleŜy wyposaŜyć w aktualny schemat elektryczny 
umieszczony w kieszeni na drzwiczkach. 
Projektowana stacja paliw zasilana będzie z tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w budynku stacji. Wszystkie 
projektowane obwody odbiorcze zasilane będą z tablicy T. 
 
2.5. Instalacje technologiczne stacji 
System kontroli poziomu napełnienia zbiorników i kontroli wycieków. 
W obiekcie będzie zastosowany system kontroli poziomu paliwa w zbiornikach i kontroli wycieków. Sterownik systemu będzie 
zainstalowany w budynku stacji. Do bariery iskro bezpiecznej sterownika będą doprowadzone wszystkie kable sond 
pomiarowych i czujników wycieków. Instalację tę będzie dostarczała i instalowała wyspecjalizowana firma posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje i akredytację producenta lub dostawcy systemu. 
W zbiornikach zainstalowane będą sondy kontroli poziomu paliwa i czujniki wycieków. W zakresie wykonawcy robót 
elektrycznych jest wykonanie kanalizacji kablowej dla prowadzenia tych instalacji. Są to obwody iskrobezpieczne i naleŜy 
prowadzić je w oddzielnie od innych instalacji. 
Obwody iskrobezpieczne powinny odpowiadać PN-EN 50020 „Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagroŜonych 
wybuchem. Urządzenia i obwody iskrobezpieczne – Exi” , oraz: 
1) budowy Exia izolowane od ziemi w strefie zagroŜonej wybuchem oraz niepołączone galwanicznie z obwodem 
nieiskrobezpiecznym; obwody iskrobezpieczne nie powinny być prowadzone we wspólnych kablach, rurach lub 
wiązkach z nieiskrobezpiecznymi; ich izolacja powinna wytrzymywać napięcie 500 V prądu przemiennego lub 750 V 
prądu stałego; średnica Ŝył (drut) przewodów nie powinna być mniejsza niŜ 0,1 mm; 
2) połączone w jednym punkcie z przewodem ekwipotencjalnym, 
3) uziemione tylko w jednym punkcie w strefie niezagroŜonej wybuchem. Przy wykonaniu złoŜonych obwodów 
iskrobezpiecznych naleŜy sprawdzać, czy nie sumują się wartości wielkości elektrycznych występujących w 
poszczególnych obwodach. 
Dla prowadzenia tych kabli przewidziano odrębne rury przepustowe. Rury te wyprowadzone będą poprzez studnię kablową, 
którą po ułoŜeniu kabli naleŜy zasypać piaskiem. Kable wprowadzone do studzienek nazbiornikowych oraz do studzienki 
kablowej i kiosku naleŜy uszczelnić pianką odporną na działanie związków ropopochodnych. W kiosku kable tych obwodów 
równieŜ naleŜy układać w odrębnych rurach lub listwach elektroinstalacyjnych. 
Instalacja zasilania automatu tankującego. 
Automat tankujący będzie zasilane poprzez UPS. Zasilacz UPS naleŜy zamontować w budynku. W rozdzielnicy RG 
przewidziano przełącznik SIEĆ-UPS, umoŜliwiający pracę systemu w przypadku konserwacji lub awarii zasilacza. 
Instalacja zasilania dystrybutorów paliw. 
Dystrybutory zasilane będą kablami benzyno- i olejoodpornymi typu YbKSY. Kabli prowadzone będą w kanalizacji kablowej. 
Do dystrybutorów przewidziano równieŜ odrębne przepusty dla prowadzenia kabli transmisyjnych. 
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2.6. Osprzęt instalacyjny 
Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E- 
93207:1998/Az1:1999. Osprzęt powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę 
przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być wyposaŜone w bolce uziemiające. 
Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V, 24V).  
Osprzęt powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj. temperatury 
otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 
• przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci; 

• zapaleniem; 

• uderzeniem. 
Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montaŜu na obiekcie, odpowiednio: 

• podtynkowy; 

• natynkowy, 

• i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych podczas robót. 
 
2.7. Przepusty kablowe i rury osłonowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych 
mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury uŜywane na przepusty powinny być 
dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi naleŜy liczyć się w miejscu ich ułoŜenia. Wnętrza ścianek 
powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z PVC. 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. 
 
2.8. Składowanie materiałów 
Bębny z kablami i przewodami naleŜy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłoŜu. 
Zasilacz UPS naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub 
drewnianych podkładkach. Rury na przepusty kablowe naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych 
miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. MontaŜ dokonać przy uŜyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu 
robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt. 4 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt.5 
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5.2. Zasilanie. 
Kable naleŜy układać w rowie kablowym na głębokości 0,8m. Kable naleŜy układać na podsypce z piasku (10cm), a 
następnie zasypać warstwą piasku (10cm), oraz gruntem rodzimym (20cm).Następnie naleŜy ułoŜyć nad kablami folię koloru 
niebieskiego i uzupełnić wykop gruntem , zagęszczając go warstwami. Przy skrzyŜowaniach z innymi instalacjami 
podziemnymi kable naleŜy układać w rurach przepustowych. 
Trasy kabli powinne być tyczone przez uprawnionego geodetę. Po ułoŜeniu kabli wszystkie przepusty naleŜy uszczelnić. 
Uszczelnić naleŜy równieŜ wejście kabla do projektowanego obiektu. Po wykonaniu przekładek naleŜy wykonać 
inwentaryzację geodezyjną nowych tras. 
5.2.1. Mufy i głowice kablowe 
Mufy i głowice kablowe powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby Ŝył oraz 
mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Mufy i głowice kablowe powinny być wykonane zgodnie z PN-
90/E- 06401.03-06. 
5.2.2. Wykopy pod fundamenty i kable 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z 
danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być 
dobrana w zaleŜności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca się wykonywanie wykopów 
wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy 
wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050:1999. 
Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową, ST. Wydobyty grunt powinien być składowany z 
jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, naleŜy powierzchnię terenu wyprofilować 
ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
Zasypanie kabla naleŜy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie naleŜy 
wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznie lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie naleŜy wykonywać w taki sposób aby nie 
spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. 
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, naleŜy rozplanować w pobliŜu lub odwieźć na 
miejsce wskazane w przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.3. Piasek 
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 
5.2.4. Folia 
Folię naleŜy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii kalandrowanej z 
uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1kV naleŜy 
stosować folię koloru niebieskiego, dla średniego napięcia folię koloru czerwonego. Szerokość folii powinna być taka, aby 
przykrywała ułoŜone kable, lecz nie węŜsza niŜ 20 cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 
5.2.5. Przepusty kablowe i rury osłonowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych 
mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury uŜywane na przepusty powinny być 
dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi naleŜy liczyć się w miejscu ich ułoŜenia. Wnętrza ścianek 
powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z PVC. 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. 
Rury na przepusty kablowe naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
 
5.3. Zasilacz bezprzerwowy UPS 
System awaryjnego zasilania naleŜy zainstalować w celu bezprzerwowego zasilania wybranych urządzeń. Przewiduje się 
zainstalowanie lokalnego UPS-a. UPS będzie zlokalizowany obok rozdzielnicy głównej niskiego napięcia. System awaryjnego 
zasilania powinien załączać się automatycznie po awarii zasilania podstawowego. 
System powinien posiadać dodatkowe wyprowadzenia (styki) połączenia z systemami sterowania i monitoringu. 
Główny wyłącznik poŜarowy będzie wyłączał zasilanie z UPS-a. 
 
5.4. Instalacje 
Instalacje naleŜy wykonać przewodami typu YDY, 750V, układanymi pod tynkiem. 
MontaŜ instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych materiałów. 
Przed montaŜem drabinek kablowych wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Trasa powinna być prosta umoŜliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach 
poziomych i pionowych. 
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 Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, 
powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały. 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny być chronione przed uszkodzeniami i 
uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów. 
Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. 
Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposaŜeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby 
był zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposaŜenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały 
pogorszone projektowane warunki chłodzenia. 
Elementy wyposaŜenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku elektrycznego powinny być  
umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura 
jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposaŜenia moŜe spowodować poparzenie ludzi, części te naleŜy umieścić lub osłonić tak, 
aby uniemoŜliwić przypadkowy kontakt z nimi. 
Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe oddziaływanie między tą 
instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi wyposaŜenie obiektu. 
Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie instalacji elektrycznej, obwodów lub 
poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub 
naprawę. 
WyposaŜenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić do niego dostęp, gdy jest to 
niezbędne, tj.: 

• odpowiednią przestrzeń dla umoŜliwienia montaŜu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany poszczególnych 
części wyposaŜenia, 

• dostęp obsługi do wyposaŜenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw. 
Wszystkie elementy wyposaŜenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych zastosowanych napięć roboczych 
(wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak równieŜ do mogących wystąpić przepięć. 
Wszystkie elementy wyposaŜenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem maksymalnych prądów roboczych 
(wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z 
uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego moŜe być 
spodziewany przepływ prądu przetęŜeniowego. 
Wszystkie elementy wyposaŜenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami oraz 
warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być naraŜone. 
Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność natychmiastowego wyłączenia zasilania, 
urządzenie wyłączające powinno być łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. 
Aparaty, wyłączniki, przełączniki, puszki montować w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.5. Instalacja uziemiająca 
Dla dystrybutorów i systemu paliwowego, w celu umoŜliwienia odprowadzania ładunków elektrostatycznych, naleŜy wykonać 
instalację uziemiającą. Instalację naleŜy wykonać bednarką Fe/Zn 30x4. Połączenia instalacji uziemień naleŜy wykonywać 
poprzez spawanie nakładkowe. Spawy naleŜy starannie zabezpieczyć przed korozją. 
Na stanowisku rozładunku cystern naleŜy zamontować słupek z szyną uziomową do podłączenia cystern w czasie tankowania 
paliwa do zbiorników. Słupek naleŜy lokalizować poza strefami zagroŜenia wybuchem. Uziemić naleŜy takŜe wszystkie 
rurociągi instalacji paliwowej w studniach pod dystrybutorami, a połączenia kołnierzowe rurociągów zbocznikować. 
Do uziomu naleŜy równieŜ podłączyć dystrybutory. 
Projektowany uziom naleŜy połączyć z istniejącymi uziomami budynku stacji paliw. Przewody odprowadzające naleŜy 
rozmieszczać równomiernie na obwodzie obiektu. 
MontaŜ instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych materiałów. 
Instalację odgromową naleŜy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym i z PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 61312-1:2001 oraz 
w miarę potrzeby PN-/E-05003. 
 
5.6. System dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej: 
5.6.1. Ochrona przeciwprzepięciowa. 
Dla projektowanych instalacji zastosowana będzie dwustopniowa ochrona przeciwprzepięciowa. W tablicy rozdzielczej T 
zainstalowany będzie ochronnik klasy B+C. 
5.6.2. Dodatkowa ochrona od poraŜeń. 
Wszystkie instalacje w obiekcie naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41. Projektowane instalacje będą 
wykonane z odrębnym przewodem PE i N. 
Uziemić naleŜy szynę PE rozdzielnicy . Szynę PE naleŜy połączyć poprzez szynę uziemiającą z uziomami stacji paliw. 
Dla wszystkich obwodów odbiorczych dodatkową ochronę od poraŜeń stanowi system szybkiego wyłączenia realizowany 
przez wyłączniki ochronne róŜnicowoprądowe. 
5.6.3. Awaryjne wyłączenia. 
W tablicy rozdzielczej t zainstalowany będzie główny wyłącznik p.poŜ stacji paliw. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją Projektową, 
specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną 
w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji elektrycznych 
obiektu. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową, ST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą 
być przez Inspektora Nadzoru do uŜycia bez badań. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu 
Energetycznego – załoŜonej jakości. 
 
6.2. Instalacja elektryczna. 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować: 

• zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z Dokumentacją Projektową, 
normami i certyfikatami; 
• poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany; 

• prawidłowość wykonania połączeń przewodów; 

• ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych; 

• rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla kaŜdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; 

• skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym; 

• pomiar prądów upływowych; 

• ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów; 

• próbę biegunowości; 

• próbę wytrzymałości elektrycznej; 

• próbę działania; 

• poprawność ochrony przed poŜarem i skutkami cieplnymi; 

• spadku napięcia; 

• sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natęŜenia oświetlenia w poszczególnych 
pomieszczeniach; 

• sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw, silników itp.); 

• prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu 
ich zainstalowania; 
• badania transformatora; 

• prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji; 

• spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej. 
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby poprzedzające, jeŜeli mogą mieć 
wpływ na wynik, naleŜy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności. 
 
6.3. Instalacja odgromowa. 
Kontrola jakości wykonania instalacji odgromowej powinna obejmować: 

• sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z Dokumentacją Projektową, normami i 
certyfikatami; 

• sprawdzenie ochrony wewnętrznej 

• oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów i materiałów, z którego zostały wykonane; 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów odprowadzających, w tym 
połączeń zacisków śrubowych poszczególnych odcinków zwodów i przewodów odprowadzających, a takŜe ich 
zabezpieczenie przed korozją; 

• pomiar rezystancji uziemienia; 

• sprawdzenie stanu uziomów; 

• spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej. 
Sprawdzenie ciągłości połączeń naleŜy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z 
jednej strony do zwodów, z drugiej do wybranych przewodów instalacji piorunochronnej. Pomiar rezystancji uziemienia 
naleŜy wykonać miernikiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną. 
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6.4. Linia kablowa 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić następujące pomiary: 

• głębokość zakopania kabla, 

• grubość podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

• odległość folii ochronnej od kabla, 

• rezystancji izolacji i ciągłości Ŝył kabla. 
Pomiary naleŜy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości Ŝył kabla, które 
naleŜy wykonywać dla kaŜdego odcinka kabla. Ponadto naleŜy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i 
rozplantowanie nadmiaru ziemi. 
 
6.5. Instalacja przeciwporaŜeniowa 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych naleŜy wykonać pomiar głębokości ułoŜenia bednarki oraz 
sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i rozplantowanie 
gruntu. Pomiar głębokości ułoŜenia bednarki naleŜy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna 
być zakopana płycej niŜ 60 cm. 
Po wykonaniu uziomów ochronnych naleŜy wykonać pomiary ich rezystancji. 
Wszystkie wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporaŜeniowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.1. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest: 

• 1 m bieŜący np. dla ułoŜenia kabli 

• 1 sztuka dla urządzeń 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych w 
pkt 8.1.1. ST 00.01.00. „Wymagania ogólne". 
Ponadto naleŜy uwzględnić następujące wymagania szczegółowe prze odbiorze: 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• instalacje elektryczne podtynkowe, 

• podłączenie przewodów odprowadzających instalacji odgromowej; 

• wykonanie uziomów. 
 
8.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
8.2.1. Dokumenty wymagane do odbioru wszystkich instalacji elektrycznych 

• Dokumentacja powykonawcza podpisana przez wykonawcę robót z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
budowy. 

• Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - dla sieci kablowych zewnętrznych, 

• Dziennik Budowy (kopia) w części dotyczącej. 

• Protokóły odbiorów częściowych (zanikających) lub potwierdzenia w Dzienniku Budowy (np. przy robotach 
zanikających -odbiór kabli przed ich zasypaniem). 

• Świadectwa jakości oraz atesty zastosowanych materiałów (przewody, kable, oprawy, słupy, rozdzielnice, UPS-y i 
inne urządzenia, w tym uŜyte do montaŜu), protokóły dopuszczeń stosowania w RP, aprobaty techniczne, certyfikaty 
bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną. ( komplet kart 
gwarancyjnych producenta ). 

• Instrukcje techniczno-eksploatacyjne i gwarancje w j. polskim dostarczone przez producenta lub wykonawcę na kaŜdą 
instalację lub urządzenie. 
• Instrukcja współpracy z Zakładem Energetycznym (jeśli jest to wymagane np. dla rozdzielni l5 kV transformatorów). 

• Protokóły odbioru przez Zakład Energetyczny o ile zachodzi taka konieczność. 

• Oświadczenie Kierownika Budowy o prawidłowym wykonaniu i zakończeniu robót zgodnie z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i umową oraz o doprowadzeniu do 
naleŜytego stanu i porządku terenu budowy i sąsiedztwa (w razie korzystania z niego). 
8.2.2. Dodatkowe dokumenty wymagane przy odbiorze robót kablowych średniego i niskiego napięcia. 
Protokóły pomiarów ciągłości Ŝył i rezystancji izolacji.Protokóły próby napięciem podwyŜszonym. 
Protokół odbioru i przejęcia przez Zakład Energetyczny - jeŜeli podlega odbiorowi Zakładu Energetycznego. 
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8.2.3. Dodatkowe dokumenty wymagane przy odbiorze rozdzielnic 
Protokóły prób montaŜowych i rozruchowych. 
Protokóły prób, pomiarów i badań (rezystancji izolacji, ochrony przeciwporaŜeniowej, napięcia itp.). 
Protokół z prób uruchomienia urządzeń i telemechaniki. 
8.2.4. Dodatkowe dokumenty wymagane przy odbiorze instalacji elektrycznych. 
Protokóły pomiarów rezystancji izolacji obwodów, pętli zwarcia obwodów zasilaj, uziemień (kable, przewody). 
Protokóły pomiarów ochrony przeciwporaŜeniowej lub wyłączników ochronnych. 
Protokóły pomiarów natęŜenia oświetlenia (lub faktyczne obliczenia dla określonego pomieszczenia). 
Protokóły pomiarów rezystancji uziemień prętowych instalacji odgromowej. 
Protokóły z prób uruchomienia urządzeń elektrycznych (np.: rozdzielnic, agregatów, silników itp.). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 9 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 10 
1) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV 
2) PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i 
powłoce polwinitowej, okrągłe 
3) PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 
nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 Kv 
4) PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe.(zestaw norm) 
5) PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.(zbiór norm) 
6) PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
7) PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach poŜarowych 
8) PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uŜytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki 
na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A 
9) PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uŜytku domowego i podobnego. 
10) PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne 
11) PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 
750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1) 
12) PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
13) PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi 
14) PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. 
Projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 
15) PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne 
16) PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
17) PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 
18) PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 
19) PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiór norm) 
20) PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyŜszym od 1 Kv 
21) PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia 
znamionowe powyŜej 1 kV do 52 kV włącznie (Zmiana A11) 
22) PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody 
23) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
24) PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych 
25) PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
26) PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia 
27) PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontaŜowych badań odbiorczych 
28) PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
29) PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne opakowań o masie 
zawartości powyŜej 150 kg. Wymagania i badania 
30) PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych 
31) Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 
32) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
33) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych – cz. V Instalacje elektryczne – wyd. 
COBR ElektromontaŜ 
34) Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych 
Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji naleŜy wykonywać w oparciu o bieŜąco obowiązujące Normy i  uregulowania. 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są  wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych prowadzonych w ramach przebudowy układu drogowego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.,które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania "Przebudowa  Stacji Paliw 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót rozbiórkowych   CPV 45 23 3223-8, 45 11 1220-6 

- warstw nawierzchni 
- krawęŜników i obrzeŜy betonowych 
- chodników o nawierzchni z płyt betonowych 
- wpustów ulicznych 
- wywiezienia elementów z rozbiórki 

 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1 Nawierzchnia  –zespół  warstw słuŜących do przejmowania i   rozkładania od ruchu 
1.4.2.KrawęŜnik  – betonowa belka odgraniczająca jezdnię od chodników lub  poboczy 

    1.4.3. Wpust uliczny  – urządzenie do odbioru ścieków opadowych   spływających z utwardzonych powierzchni terenu. 
    1.4.4. Chodnik  -  wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od niej  przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 
                                utwardzony.  Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i  definicjami podanymi   
                                w  ST „Wymagania ogólne". 

 
1.4.Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY  
Nie występują 

 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką nawierzchni naleŜy stosować : spycharki, ładowarki, młoty pneumatyczne, 
frezarki. KrawęŜniki, obrzeŜa i chodniki rozebrać ręcznie. 

 
4. TRANSPORT 
Materiał  z rozbiórki naleŜy przewozić  transportem samochodowym na składowisko wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Likwidowane warstwy nawierzchni dróg naleŜy usuwać zgodnie z dokumentacją techniczną lub wskazaniami Inspektora 
Nadzoru. 
Rozbiórka warstw bitumicznych przez frezowanie frezarką do warstw bitumicznych, 
płyt drogowych – młotami pneumatycznymi lub dźwigiem 
Materiały rozbiórkowe są własnością Zamawiającego i będą odwiezione na składowisko określone przez Inspektora 

Nadzoru. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych oraz prawidłowość  transportu i składowania materiałów 
uzyskanych podczas rozbiórki. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką  obmiarową robót rozbiórkowych jest: 

- dla nawierzchni jezdni i chodników           1m² 
- dla krawęŜników i obrzeŜy                        1mb                                  
- dla wpustów  ulicznych                             1szt. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST „ Wymagania ogólne" 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena wykonania robót obejmuje rozbiórki: 

- nawierzchni jezdni i chodników 
- krawęŜników i obrzeŜy 
- chodników  
- wpustów ulicznych 
- wywiezienia materiałów z rozbiórki. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Min. Bud i Przem. Mat. Bud. w sprawi bezpieczeństwa i higieny pracy  przy wykonywaniu robót 
budowlanych, montaŜowych i rozbiórkowych  
Dz. Ustaw  nr 13 z 10.04.1972r. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są  wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.,które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania "Przebudowa  Stacji  Paliw. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umoŜliwiających 
i  mających na celu wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z dokumentacją 
techniczną  CPV 45 23 32 23-8. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normą PN-S-06102. 
1.4.1 Podbudowa – dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na   podłoŜe .Podbudowa moŜe 
składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. 
1.4.2.Stabilizacja mechaniczna– proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie 
dobranym uziarnieniu i wilgotności optymalnej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 
 

2. MATERIAŁY  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno być kruszywo łamane 
uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otaczaków  albo ziaren Ŝwiru większych od 
63mmm. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny 
i odpowiadać normie PN-11112?96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
Materiał  uŜyty do budowy powinien pochodzić ze źródeł  uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 
Do wykonania podbudowy z kruszywa naleŜy stosować: spycharki, układarki kruszywa, równiarki i walce o róŜnym cięŜarze. 

 
4. TRANSPORT 
Materiał  moŜe być przewoŜony dowolnymi środkami transportowymi gwarantującymi zabezpieczenie kruszywa przed 
wysychaniem, rozsegregowaniem i zanieczyszczeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną dwuwarstwowo 
(dolna i górna warstwa podbudowy) 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana (na statecznej i zagęszczonej warstwie podłoŜa) warstwami o jednakowej 
grubości, tak aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Układana warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona  z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. 
Pierwsze wałowanie – walce lekkie o cięŜarze 5÷7 ton , dalsze wałowanie – walce cięŜkie 10÷12ton. 
Rozpoczęcie budowy następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Badania w czasie budowy  
Uziarnienie kruszywa, wilgotność oraz zawartość zanieczyszczeń naleŜy sprawdzać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy 
przed jej zagęszczeniem. 
 
6.2 Badania wykonanej podbudowy  
Grubość warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±2cm 
Nierówność podbudowy nie powinna przekraczać 12mm 
Rzędne wysokościowe – róŜnice nie powinny przekraczać +1cm i –2cm 
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Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od projektowanej o więcej niŜ +10cm i –5cm 
Nośność podbudowy sprawdza się za pomocą ugięciomierza lub płyty. 
Ugięcie dobrze wykonanej podbudowy przy obciąŜeniu na tylne koła bliźniaczego samochodu 4T,oznaczone 
ugięciomierzem, nie powinno przekracza 1,0mm.Moduł  odkształcenia podbudowy, oznaczony za pomocą płyty o 
powierzchni 700cm²,powinien być większy od 1200 kG/cm². 
Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych oraz prawidłowość  transportu i składowania materiałów 
uzyskanych podczas rozbiórki. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką  obmiarową  jest 1m² warstwy podbudowy. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. 
Cena jednostki obmiaru obejmuje: 

- prace pomocnicze, sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoŜa 
- zakup materiałów 
- przeprowadzenie badań materiałów 
- dowóz, rozścielenie i zagęszczenie 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN – B – 01100             Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. 
                                       Podział , nazwy, określenia. 
PN -  B – 06714- 00       Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN -  B -  06714- 12       Kruszywa mineralne. Badania. 

                           Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN -  B  - 06714- 13       Kruszywa mineralne. Badania. 

                          Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN -  B -  06714 – 15     Kruszywa mineralne. Badania. 

                           Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN -  B -  06714 -  16     Kruszywa mineralne. Badania. 

                           Oznaczenie kształ tu ziarn. 
PN -  B -  06714 -  19     Kruszywa mineralne. Badania. 

                           Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN  - B -  06714 – 17     Kruszywa mineralne. Badania. 

                           Oznaczenie wilgotności. 
PN -  B -  06714 -  26     Kruszywa mineralne. Badania. 

                           Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń  
                           organicznych. 

PN -  B -  11112             Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do                 
                          nawierzchni drogowych. 

BN – 8933 – 02              Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa   
                           stabilizowane    mechanicznie. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, naleŜy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - PRZEBUDOWY 
STACJI PALIW. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z 
drobnowymiarowej kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej  CPV 45 23 3223-8. 
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 

• dróg i placów – grub. 8 cm 

• chodników     – grub. 6 cm 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i 
szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

• 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Zastosowano kostki o standardowej grubości: 80 mm, do nawierzchni dróg dojazdowych i miejsc postojowych, 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

• na długości ± 3 mm, 

• na szerokości ± 3 mm, 

• na grubości ± 5 mm. 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm.  
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
• na długości ± 3 mm, 

• na szerokości ± 3 mm, 

• na grubości ± 5 mm. 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 Mpa (beton klasy B50). 
Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa (w ocenie statystycznej z co 
najmniej 10 kostek). 
2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niŜ 5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, jeŜeli: 

• próbka nie wykazuje pęknięć, 

• strata masy nie przekracza 5%, 

• obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest większe niŜ 
20%. 
2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111powinna wynosić nie więcej niŜ 4 mm. 
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2.2.8. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
Cement do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niŜszej niŜ „32,5”. Zaleca 
się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 
Kruszywo naleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy załoŜonych parametrach 
wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg 
PNB-32250 [5]. 
Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie 
temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
 
2.3. Piasek na podsypkę cem. - piaskową  wg PN-79/B -06711 
 
2.4. Cement na podsypkę-portlandzki wg PN-8 %/B -30000 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
3.3. Sprzęt do wykonania nawwierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają 
jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. Do zagęszczenia 
nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu 
min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na 
paletach transportowych producenta. 
 
4.3. Transport materiałów 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem naleŜy przewozić cementowozami, 
natomiast workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Piasek naleŜy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zawilgoceniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
Kostka układana na przygotowanej podbudowie na podsypce cementowo-piaskowej z zachowaniem odpowiednich pochyleń 
podłuŜnych i poprzecznych. 
5.2.1. Podsypka cementowo - piaskowa 
Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby wymieszany jednorodnie z cementem o proporcji 3:1, odpowiadający 
wymaganiom PN-B- 06712 V . Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm max do 5 cm. Podsypka 
cementowo – piaskowa 
powinna mieć wilgotność naturalną, powinna być zagęszczona i wyprofilowana. 
5.2.2. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego wzoru, 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Zaleca się układać kostkę w pasy prostopadłe do ruchu pojazdów w mijankę.  
 

-4- 
 



 
 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać 
ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio przycięte naleŜy układać w jednym poziomie 
regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu jezdni. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić 
piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 
do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochronykostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. Po ubiciu nawierzchni naleŜy 
uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - 
moŜe być zaraz oddana do ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jakości przy układaniu nawierzchni z kostki betonowej 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg 
pkt. 2.2.1 niniejszej ST. NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy 
produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoŜonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót 
Wykonawcasprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi 
Nadzoru doakceptacji. 
Pozostałe materiały powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym. 
 
6.2.2. Badania w czasie robót 
6.2.3. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy 
Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. 
6.2.4. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową. 
6.2.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.7 niniejszej ST: 

• pomierzenie szerokości spoin, 

• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
6.2.6. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Nierówności podłuŜne 
Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 
0,8  cm. 
Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Niweleta nawierzchni 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
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6.2.7. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4 powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 
były przeprowadzone nie rzadziej niŜ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru. 
6.2.8. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej ST: 

• pomierzenie szerokości spoin, 

• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.2.9. Sprawdzenie równości chodnika 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien 
przekraczać 1,0 cm. 
6.2.10. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 
Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 
6.2.11. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanego profilu 
wynoszą ± 0,3%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• przygotowanie podłoŜa, 

• wykonanie podsypki cementowo – piaskowej, 
Zasady ich odbioru są określone w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór zgodnie z normą B-0231-000100-Naw. Drog. z kostki bet. i B-0231-000200-Naw. J.w.-Warunki techniczne wykonania 
i odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" pkt 9 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej nawierzchni z kostki betonowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• dostarczenie materiałów, 

• wykonanie podsypki, 

• ułoŜenie i ubicie kostki, 

• wypełnienie spoin, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

• likwidacja czasowego oznakowania robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2) PN-B-06250 Beton zwykły 
3) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
4) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
5) PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
6) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
7) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8) BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni dróg.-Piasek 
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